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»Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 

 

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

a v sebi – do rdečice  

čez eno in drugo lice. 

 

A če ne prideš ne prvič, ne drugič 

do krova in pravega kova 

poskusi 

vnovič 

in zopet 

in znova.« 

 

Tone Pavček 
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POVZETEK 
 

Ugotovitve znanstvenih raziskav so v zadnjih letih začele poudarjati pomembnost zgodnjega 

odkrivanja splošnih in specifičnih učnih težav učencev v šoli. Med specifičnimi učnimi 

težavami je najbolj prepoznavna in preučevana disleksija. Le-ta učencem povzroča velike 

težave pri osnovnem opismenjevanju in usvajanju jezikovnih spretnosti. Ker imajo učenci z 

disleksijo med drugim tudi težave z branjem in posledično tudi z razumevanjem prebranega, 

potrebujejo določene prilagoditve in podpore. V tej raziskavi bomo preučevali dodatno 

podporo »poslušanje ob branju«, kjer gre za dodatni medij vnosa. Učenci tako sprejemajo 

informacije po dveh vnosnih kanalih hkrati.  

 

V magistrskem delu sem se osredotočila na bralno razumevanje šestošolcev z disleksijo in 

brez disleksije s slušnim medijem vnosa pri angleščini kot tujem jeziku. Cilj magistrskega 

dela je bil ugotoviti, ali je slušni vnos kot akomodacija ustrezen in ali zvišuje rezultate 

bralnega razumevanja učencev z disleksijo pri angleščini. V raziskavi so bili uporabljeni štirje 

standardizirani testi bralnega razumevanja, ki so bili uporabljeni za Nacionalno preverjanje 

znanja v 6. razredu osnovne šole, in pripadajoči posnetki, posneti naknadno. V raziskavo je 

bilo zajetih približno 300 učencev 6. razredov različnih osnovnih šol po Sloveniji.  

 

Rezultati kažejo, da dodatna podpora »poslušanje ob branju« učencem z disleksijo in brez 

disleksije izboljšuje rezultate preizkusov bralnega razumevanja v angleščini. Ugotovili smo, 

da tovrstna akomodacija bolje koristi učencem z disleksijo kot brez disleksije. Iz rezultatov je 

razvidno, da tako učencem z disleksijo kot brez disleksije pomaga, če se le-ti začnejo 

angleščino učiti zgodaj (v vrtcu, 1. ali 2. razredu), saj so bili njihovi rezultati preizkusov v 

povprečju boljši od tistih, ki so se angleščino začeli učiti kasneje (3. ali 4. razred). Pri 

reševanju preizkusov bralnega razumevanja so bili uspešnejši tudi tisti, ki na splošno radi 

berejo, imajo doma večje število knjig, sodelujejo pri šolski bralni znački v angleščini, 

tedensko gledajo več ur različnih oddaj v angleščini in tedensko berejo za zabavo v 

angleščini. Razlike glede na spol učencev z disleksijo in brez disleksije pa so se izkazale za 

statistično nepomembne.   

 

Raziskovalni pristop magistrskega dela je kvantitativen. Magistrsko delo bo prispevalo k 

boljšemu razumevanju procesa učenja tujih jezikov učencev z disleksijo in preverjanja znanja 

angleščine pri učencih z disleksijo.  

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: disleksija, angleščina, učenci z disleksijo, bralno razumevanje, slušni 

medij vnosa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

READING COMPREHENSION IN ENGLISH WITH AUDIO MEDIA INPUT 

AMONG YEAR 6 PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH OR WITHOUT 

DYSLEXIA 

 

 

The findings of scientific research in recent years have begun to emphasize the importance of 

early detection of general and specific learning difficulties of pupils in schools. Among the 

specific learning difficulties dyslexia is the most recognizable as well as mostly studied. The 

latter causes pupils great difficulties in acquiring basic literacy and language skills. Since 

pupils with dyslexia, among other difficulties, experience problems with reading and 

consequently reading comprehension, they need certain adjustments and support. In this study 

we will research further support of "listening while reading" where there is an additional 

media input. In this manner, the pupils receive information through two input channels 

simultaneously.  

 

In the master’s thesis I focused on reading comprehension of pupils, in the 6th grade with and 

without dyslexia, with auditory media input in learning English as a foreign language. The 

objective of the master’s thesis was to determine whether the auditory input as an adjustment 

is appropriate and whether it increases the results of reading comprehension of pupils with 

dyslexia in English. Four standardized test for reading comprehension have been used in this 

study, which were also used for national examinations in the 6th grade of primary school and 

with them associated tracks, recorded subsequently. The survey included approximately 300 

pupils in the 6th grade of different elementary schools in Slovenia.  

 

The results show that the additional support "listening while reading" improves the test results 

on reading comprehension in English of pupils with and without dyslexia. We have 

established that this type of adjustment is of benefit to pupils with and without dyslexia. The 

results show that both pupils with dyslexia and without dyslexia benefit, if only they begin to 

learn English early (in kindergarten, in the 1st or 2nd grade), as their test results were better in 

average than those who began learning English later (in the 3rd or 4th grade). In solving 

reading comprehension tests, pupils who generally like to read, possess several books at 

home, participate in the English Reading Badge school competition, watch different shows on 

television in English weekly for several hours as well as read in English for pleasure, were 

more successful. Gender differences of pupils with and without dyslexia have proven to be 

statistically insignificant.   

 

The research approach of the master’s thesis is quantitative. The master’s thesis will 

contribute to a better understanding of the foreign language learning process by pupils with 

dyslexia and examinations in English for pupils with dyslexia.  

 

 

KEY WORDS: dyslexia, English, students with dyslexia, reading comprehension, auditory 

media input 
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»Pohvala – pohvali otroka ob najmanjšem dosežku; 

spodbuda – spodbujaj otroka; 

motivacija – motiviraj otroka; 

razumevanje – razumi otroka; 

podpora – podpri otroka; 

potrpežljivost – bodi strpen in potrpežljiv do otroka; 

vztrajnost – bodi vztrajen in dosleden; 

volja – imej voljo, katera se bo prenesla nanj, 

kajti le tako bo zagotovljen 

USPEH!« 

 

Melita Zupanc 

 

 

I. UVOD 
 

 

Število učencev 6. razreda s posebnimi potrebami pri NPZ je od leta 2009 – 2016 strmo 

naraščalo. Leta 2009 je bilo teh učencev najmanj, in sicer 721. Nato pa se je število vsako 

leto le še povečevalo, od 751 leta 2010 do 1468 leta 2016. Podatki letnih poročil o izvedbi 

nacionalnih preverjanj znanja kažejo, da je izmed teh največ učencev s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, med katere sodi tudi disleksija. Rezultati kažejo tudi, da 

imajo učenci pri reševanju NPZ-jev iz angleščine več težav pri nalogah bralnega 

razumevanja kot pri nalogah slušnega razumevanja. Povprečno število točk NPZ-jev, ki so 

jih dosegli učenci leta 2014, je bilo nekoliko nižje (48,30 %) od prejšnjih let (56,76 % l. 

2013; 50,29 % l. 2012). Menili so, da je bilo to zaradi vključitve celotne populacije, 

vključno z učenci s posebnimi potrebami, saj so ga v šolskem letu 2013/2014 učenci prvič 

pisali obvezno. Leta 2015 je bilo povprečno število relativnih točk 50,94 %, l. 2016 pa 

49,55 % (Letna poročila, 2009–2016). 

 

Bralno razumevanje je eden izmed pomembnih elementov pismenosti, ki je dandanes 

temelj za delovanje vsakega posameznika. Če želimo biti uspešni v šoli in v življenju, je 

znanje branja in pisanja nujno, saj ju zahtevajo vsakodnevne dejavnosti, ki jih opravljamo 

skozi življenje. Žal pa nimajo vsi otroci te sreče, da bi tekoče in brez težav usvajali branje 

in pisanje.  

Na učenje branja in pisanja vpliva tudi disleksija, ki sodi med najpogostejše specifične 

učne težave. Izraz disleksija je leta 1887 prvič uporabil Rudolf Berlin (Useful facts, 2015).  

 

Zaradi vse večje prepoznavnosti in ozaveščenosti je danes z disleksijo prepoznanih vse več 

oseb. Po 11. členu Zakona o osnovni šoli slovenski učenci z disleksijo sodijo v skupino 

otrok s posebni potrebami (Zakon o osnovni šoli, 2006).  

 

Disleksija je problem, ki zajema vso mednarodno skupnost. Med različnimi državami 

obstajajo velike razlike v pogostosti le-te. Razlike so posledica jezikovne strukture nekega 

jezika, ki pomembno vpliva na naravo in izraženost težav. Tako imajo osebe z disleksijo v 

nekem jeziku lahko drugačne razloge za pojavljanje težav v primerjavi z osebami, ki 

uporabljajo drug jezik. Znanstveniki v raziskavah poročajo, da so pri angleškem jeziku, za 

katerega je značilno slabše ujemanje med črkami in glasovi, največji problem težave v 

http://www.springerlink.com/content/300156018w60127x/%5d,
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zavedanju glasov (Lenček, Ivšac Pavliša, Kraljević, 2010). Ravno zato je pomembno, da 

učenci z disleksijo dobijo pri učenju angleščine kot tujega jezika ustrezno podporo oz. 

dodaten medij, ki jim lahko pomaga pri razumevanju.  

Učenci z disleksijo imajo na področju branja in bralnega razumevanja pri angleščini 

probleme z moteno hitrostjo in tekočnostjo branja, slabšo analizo dejstev, težave z 

analitično obdelavo (raje imajo celostno), z razumevanjem navodil, iskanjem dejstev in 

pomnjenjem dejstev (Pavlin, Skodlar, Kavkler, Pezdir, Slabe in Košak Babuder, 2014). Da 

pa lahko te težave lažje obvladajo, obstaja več prilagoditev, ki smo jih predstavili v 

nadaljevanju magistrskega dela.  

 

Ker tovrstna tema v Sloveniji še ni tako raziskana in so rezultati NPZ-jev pri učencih s 

posebnimi potrebami pri angleščini nižji od njihovih sovrstnikov, sem se odločila, da le-to 

raziščem. Iz raziskave, ki smo jo izvedli, smo namreč želeli ugotoviti, ali slušni medij 

učencem z disleksijo izboljša rezultate pri bralnem razumevanju v angleščini. Pridobljeni 

rezultati so predstavljeni v empiričnem delu.  
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II. TEORETIČNI DEL 
 

1. DISLEKSIJA 
 

Poznavanje in razumevanje izraza "disleksija" nam nudi znanje, ki ga lahko uporabimo pri 

iskanju ustrezne podpore posameznikom z disleksijo. Pri reševanju problema je namreč 

dobro, da že na začetku vemo, kaj le-ta je. Če ne vemo, kaj je disleksija, potem tudi ne 

moremo vedeti, kakšno vrsto podpore lahko nudimo (Smythe, 2010). 

Obstaja veliko posameznikov z disleksijo in vsak je drugačen, zato moramo vsakega tako 

tudi obravnavati. Diagnosticiranje disleksije ni tako preprosto kot npr. nudenje pomoči 

posamezniku, ki je kratkoviden, saj v tem primeru točno vemo, kaj moramo storiti. Če torej 

poznamo oznako, imamo jasno opredeljen problem. Rešitev le-tega pa je neposredno 

povezana in določena pri merjenju problema. Za primer napačne podpore lahko vzamemo 

posameznika, ki mu vsilimo, da nosi očala z napačno dioptrijo, in mu tako lahko uničimo 

vid. Vendar nam v tem primeru posameznik lahko hitro pove, ali vidi bolje ali slabše, zato 

mu lahko podporo še v pravem času spremenimo. Pri nudenju napačne podpore 

posameznikom z disleksijo pa lahko mine dlje časa, preden se zavemo, da smo mu nudili 

napačno podporo, s katero morda posameznikom učenje še otežimo, namesto da bi ga 

olajšali (Smythe, 2010).  

Izraz disleksija sicer izhaja iz grščine in pomeni težavo (dis) z besedami (leksis). Nanaša se 

na težave z branjem, črkovanjem, pisanjem, izgovorjavo in razumevanjem pomena besed 

(Pollock in Waller, 1997). Sodobne definicije pa disleksijo opredeljujejo kot kombinacijo 

posameznikovih zmožnosti in težav ali kot razliko v pridobivanju oziroma učenju 

spretnosti branja in pisanja (Zupančič Danko, v Reid in Green, 2012, str. 11). 

1.1 Različne ravni disleksije (Frith, 1999, v Kormos in Smith, 2012): 
 

BIOLOŠKA RAVEN  

(možgansko in nevrološko delovanje) 

  

 

SPOZNAVNA RAVEN                                                               OKOLJSKA RAVEN 

(miselni procesi in učne metode)                                                 (dejavniki poučevanja in  

                                                                                                 družbeno-ekonomski 

dejavniki)  

 

VEDENJSKA RAVEN  

(težave z branjem in pravopisom) 

 

Definicije opredeljujejo disleksijo na štirih področjih: vedenjskem, spoznavnem, 

biološkem in okoljskem (Frith, 1999).  

- Na vedenjskem področju naj bi veljalo, da se disleksija kaže v problemih z 

branjem. Toda ta vedenjska definicija disleksije, ki temelji na težavah z branjem, je 
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iz večih razlogov pomanjkljiva. Težave z branjem lahko povzročajo številni 

dejavniki in ni nujno, da so povezani z disleksijo. Slabša uspešnost pri nalogah 

branja ni zadosten kriterij za disleksijo (Frith, 1999). Z leti in vajo se sposobnosti 

branja pri posameznikih z disleksijo izboljšajo, resnost težav z branjem se zmanjša, 

medtem ko ostali problemi, povezani z disleksijo, kot so npr. pravopisne težave, 

lahko ostanejo (Frith, 1999). Definiranje disleksije le na vedenjski ravni z 

izključnim sklicevanjem na slabše bralne sposobnosti bi pomenilo, da je disleksija 

stanje, ki ga otroci prerastejo, kar pa seveda ne drži (Kormos in Smith, 2012). 

Primanjkljaji posameznikov z disleksijo se kažejo tudi na področju govora, pisanja 

in računanja. Le-ti lahko posameznika omejujejo celo življenje, tako v šoli kot 

kasneje pri delu, ki ga opravljajo. Vendar pa lahko ob uporabi primernih metod 

vplivamo na spoznavne procese, ki vplivajo na razvoj teh spretnosti (govor, učenje, 

pisanje, branje, štetje). Prav tako lahko uporaba različnih orodij in metod pomaga 

zmanjšati šibkosti oz. primanjkljaje na zgoraj omenjenih področjih (Raduly-Zorgo 

idr., 2010). Zato mora definicija disleksije vključevati tudi te značilnosti.  

- Težave z definicijami disleksije se pojavijo na spoznavni ravni, kjer morajo biti 

pojasnjene težave z branjem, ki so povezane s spoznavnim delovanjem 

posameznikov z disleksijo. Upoštevati se mora razlike med disleksijo in splošnimi 

učnimi težavami, prav tako mora definiranje na spoznavni ravni omogočati 

razlikovanje disleksije od drugih vrst specifičnih učnih težav, kot sta npr. 

dispraksija in diskalkulija (Kormos in Smith, 2012). Posamezniki z disleksijo imajo 

težave pri zaznavanju, koordinaciji, motoričnih spretnostih in motnje pozornosti. 

Imajo težave z vidnim in slušnim predelovanjem. Prav tako se mišljenje oseb z 

disleksijo razlikuje od oseb brez disleksije.  

- Na biološkem področju je iz raziskav o nevroloških/genskih vzrokih o razlikah na 

spoznavnem delovanju mogoče razumeti glavni vzrok disleksije, ki vodi k razvoju 

učinkovitega podpornega orodja. To je zelo pomembno, saj disleksija dolgo časa ni 

bila opredeljena, vse dokler se pri učencih niso začeli pojavljati neuspehi pri učenju 

branja (Nicolson in Fawcett, 2008). Zaradi nevrološke nepravilnosti se spretnosti 

opismenjevanja pri posameznikih z disleksijo razvijejo pozno ali neobičajno, kar se 

kaže v drugačnem načinu delovanja posameznika. Možgani posameznikov z 

disleksijo namreč ne delujejo enako kot pri posameznikih brez disleksije. Prav tako 

je drugačno predelovanje informacij. Raziskave možganov kažejo, da se pri 

posameznikih z disleksijo aktivirajo različni deli možganov pri obdelavi določenih 

informacij kot pri posameznikih brez disleksije. Če se otrok rodi z možgansko 

poškodbo ali do tega pride pred porodom ali je posledica nesreče oz. bolezni in se 

pojavijo specifične težave in ne splošno slabše delovanje posameznika, gre v tem 

primeru za pridobljeno disleksijo. Poznamo pa tudi razvojno disleksijo, ki 

najverjetneje izvira iz genetskih razlogov. V tem primeru pa imajo manjše 

možganske napake vpliv na posameznika vse življenje. Pri teh osebah se razvoj in 

način delovanja pozornosti, zaznavanja, spomina, mišljenja in jezika razlikuje od 

večine. Zato je pomembno, da razvoj podpremo s primernim šolskim okoljem in 

aktivnostmi že v otroštvu, da so razvojne posebnosti v odrasli dobi lažje obvladljive 

(Raduly-Zorgo idr., 2010).  

- Okoljski dejavniki, kot so izpostavljenost tisku, odnosi do pismenosti v družini in 

učinkovitost branja navodil, morajo biti prav tako opredeljeni, da lahko ločimo 

učinke družbenega, kulturnega in ekonomskega statusa ter neustrezno poučevanje 
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branja od učinkov razvojne disleksije (Kormos in Smith, 2012). Zunanje okoliščine 

vplivajo, ali se disleksija razvije v bolezen ali v učinkovit način reševanja težav. Če 

ljudem ne bi bilo potrebno pisati, brati in računati, le-ta sploh ne bi obstajala. Zato 

je kot mnogi drugi sindromi tudi disleksija kulturno pogojena. Danes otroci ne 

berejo več toliko pravljic iz knjig, ampak jih namesto tega gledajo na televiziji ali 

na računalniku. Posledično imajo manj ne tako raznovrstnih priložnosti za gibanje 

in zaznavne izkušnje. Posamezniki po drugačni poti pridejo do razvoja, ki 

predvsem osebam z disleksijo povzroča več ovir pri premagovanju težav. Zaradi 

zaznavno-motoričnih težav se težje soočajo s specifičnimi učnimi težavami kot v 

preteklosti (Raduly-Zorgo, 2010). 

Mednarodna zveza za disleksijo (IDA) opredeljuje disleksijo glede na zgoraj predstavljena 

področja kot (Kormos in Smith, 2012):  

 

 Disleksija je specifična učna težava, ki je nevrološkega izvora 

(biološka raven). 

 Označujejo jo težave s pravilnim in/ali tekočim prepoznavanjem 

besed ter slabše pravopisne in dekodirne sposobnosti (vedenjska 

raven). 

 Te težave izvirajo iz primanjkljaja v fonološkem delu jezika, ki je 

pogosto nepričakovano v povezavi z drugimi kognitivnimi 

sposobnostmi (spoznavna raven) in zagotovitvijo učinkovitega 

poučevanja v razredu (okoljska raven).  

 

1.2 Definicije disleksije 

 

V nadaljevanju bodo predstavljene nekatere najpogosteje citirane definicije disleksije. 

 Definicija mednarodnega združenja za disleksijo (IDA), 2002 

Disleksija je specifična učna težava, ki je nevrološkega izvora. Označujejo jo težave s 

pravilnim in/ali tekočim prepoznavanjem besed ter slabše sposobnosti črkovanja in 

dekodiranja. Te težave so običajno posledica primanjkljajev v fonološki komponenti 

jezika, ki so pogosto nepričakovani glede na ostale spoznavne sposobnosti in načine 

učinkovitega poučevanja v razredu. Med sekundarnimi posledicami so lahko težave 

bralnega razumevanja in manjše bralne izkušnje, ki lahko ovirajo rast besednega zaklada in 

že pridobljenega znanja (vir: https://dyslexiaida.org/definition-of-dyslexia/). 

 Definicija Evropske zveze za disleksijo, 2007 

Disleksija je različnost, ki otežuje usvajanje in rabo veščin branja, pravopisa in pisanja. Ta 

različnost je nevrološkega izvora. Spoznavne težave, ki spremljajo to nevrološko pogojeno 

različnost, lahko vplivajo na organizacijske veščine, na sposobnost računanja ter druge 

spoznavne in čustvene sposobnosti. Disleksijo lahko povzroči kombinacija težav na 

področju fonološkega (glasovnega) procesiranja, delovnega pomnjenja, hitrega 

https://dyslexiaida.org/definition-of-dyslexia/
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poimenovanja, operiranja z zaporedji ter 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 (vir: http://www.dyslexia.eu.com/, v Raduly-Zorgo idr., 

2010). 

 Definicija Britanske zveze za disleksijo, 2009 

"Disleksija je 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 in razvoja avtomatizacije veščin. Omenjene 

težave ovirajo posameznikovo izvajanje na področju prizadetih veščin, zaradi česar je to 

zato slabše, kot so njegove siceršnje sposobnosti. Pri tej specifični učni težavi so običajne 

metode poučevanja neučinkovite, vendar lahko s specifičnimi oblikami obravnave oz. 

ukrepi, ki vključujejo tudi rabo informacijske tehnologije, učne podpore in svetovanja, 

ublažimo neugodne učinke prisotnih težav (vir: http://www.bdadyslexia.org.uk/, v Raduly-

Zorgo idr., 2010)." 

 Definicija Organizacije za disleksijo odraslih 

Disleksijo povzroča kombinacija primanjkljajev v glasovnem, vizualnem in slušnem 

predelovanju informacij. Spremljajo jo lahko tudi težave v priklicu besed in hitrosti 

predelovanja informacij. Omenjenim spoznavnim primanjkljajem botruje vrsta bioloških 

vzrokov, ki jih je najverjetneje pri vsakem posamezniku prisotnih več. Čeprav imajo 

odrasli in otroci z disleksijo težave pri usvajanju branja, pisanja in črkovanja, jih lahko 

naučimo strategij in alternativnih učnih metod, s katerimi si lahko pomagajo pri 

premagovanju večine omenjenih in tudi drugih težav. Vsak posameznik z disleksijo je 

drugačen in ga je potrebno tako tudi obravnavati (Reid, 2002).  

Raziskovalci so bili na začetku mnenja, da imajo posamezniki z disleksijo neko obliko 

možganske ali nevrološke okvare ali pa prirojeno težavo, ki naj bi vplivala na miselne 

procese, potrebne za branje. Nato je leta 1920 dr. Samuel Torrey Orton ponovno opredelil 

disleksijo kot »križno lateralizacijo možganov«. Bil je mnenja, da leva stran možganov 

dela tisto, kar bi morala desna in obratno. Toda kmalu je ugotovil, da ta teorija ne drži in 

ustvaril drugo, po kateri naj bi bila disleksija »mešana dominantnost možganskih 

hemisfer«, kar naj bi pomenilo, da desna stran možganov le včasih opravlja to, kar bi 

morala leva, in obratno (Davis in Braun, 2008). 

Iz zgornjih definicij je razvidno, da je disleksija motnja, ki je pogojena biološko in 

nevrološko. Vključuje predvsem težave s predelovanjem jezikovnih informacij. 

 
 

 

http://www.dyslexia.eu.com/
http://www.bdadyslexia.org.uk/
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1.3 Vrste disleksije 
 

Vsak posameznik z disleksijo ima svojo lastno kombinacijo znakov disleksije. Obstajajo pa 

nekatere skupne značilnosti, ki jih lahko razvrstimo v določene tipe oziroma vrste. 

Najpogosteje citirani sta razvojna in pridobljena disleksija. Kot smo že omenili zgoraj, gre 

pri razvojni za verjetne genetske razloge (vseživljenjski vpliv), pri drugi pa je vzrok v 

možganskih poškodbah, ki so se zgodile kasneje in niso prisotne že od rojstva posameznika 

(Raduly-Zorgo idr., 2010). 

 

V nadaljevanju bo predstavljena še ena poznana tipska razdelitev (Raduly-Zorgo idr., 

2010, 41-42): 

 

a) Periferna disleksija 

- Zanemarjena disleksija (posameznik ima poškodovano možgansko hemisfero, zato lahko 

bere le eno stran besede, ponavadi desno stran) 

 

b) Osrednja disleksija  

- Fonološka disleksija (posameznik ima slabo grafo-fonemsko znanje, z branjem dobro 

poznanih besed nima težav, pri deljenju besed v posamezne glasove pa ima težave) 

 

- Površinska disleksija (pravopisna) (težave se kažejo v počasnem branju od črke do črke, 

povezovanju črk in prepoznavanju posebej nepravilno črkovanih besed) 

 

- Globoka disleksija (posameznik ima težave pri semantiki oziroma pomenoslovju; npr. 

pogosto prebere zrcalo namesto ogledalo ali namesto poznane besede prebere nebesedo) 

 

Posamezniki imajo največkrat mešane tipe disleksije, ki so prepoznani med procesom 

diagnosticiranja (Raduly-Zorgo idr., 2010). To pomeni, da je pri posamezniku z disleksijo 

prisoten primanjkljaj analitičnega procesiranja (grafo-fonološkega dekondiranja) in 

primanjkljaj globalnega procesiranja besed (Erjavec, 2010).  

 

Najbolj poznana spoznavna hipoteza o vzrokih disleksije, ki temelji na modelih branja in 

učenja branja, je hipoteza o fonološkem (glasovnem) primanjkljaju (Stanovich, 1988; 

Vellutino, 1979). Hipoteza fonološkega primanjkljaja govori o tem, da disleksijo povzroča 

globlji fonološki problem, in sicer oslabljeno fonološko zavedanje. Fonološko zavedanje 

temelji na dveh ravneh: zlogovno in fonemsko znanje. Zlogovno znanje zahteva 

sposobnost členjenja besed na zloge in obdelovanje zlogov v besede (npr. odstranjevanje in 

dodajanje zlogov). Fonemsko znanje vključuje sposobnost deljenja besed na glasove, 

razlikovanje glasov med seboj in obdelovanje glasov (npr. odstranjevanje, dodajanje in 

nadomeščanje glasov) (Kormos in Smith, 2012). 

Hipotezo fonološkega primanjkljaja podpirajo raziskave, ki kažejo, da posamezniki z 

disleksijo v primerjavi s tistimi, ki le-te nimajo, slabše opravljajo naloge, ki zahtevajo 

fonološko zavedanje (npr. branje nebesed, ponavljanje nebesed, razlikovanje glasov, 

prepoznavanje črk, odstranjevanje in dodajanje črk in zlogov k besedam). Težave s 

spretnostmi fonološkega procesiranja pojasnjujejo, zakaj imajo posamezniki z disleksijo 

težave z veščinami branja nižje ravni, še posebej pri prepoznavanju besed, in zakaj imajo 

težave s črkovanjem in govornim zaznavanjem (Kormos in Smith, 2012). 
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Težave na fonološkem področju opredeljuje tudi hipoteza dvojnega primanjkljaja, ki 

opredeljuje, da gre pri razvojni disleksiji za težave s fonološkim predelovanjem in hkrati 

težave s hitrim poimenovanjem (Kormos in Smith, 2012). Študije, ki so preučevale 

hipotezo dvojnega primanjkljaja, kažejo, da ima večina posameznikov z disleksijo težave 

na obeh področjih, tako na področju hitrosti kot tudi na področju fonološkega procesiranja 

(Lovett, Steinbach in Frijters, 2000; Pennington, Cardos-Martins, Green in Lefly, 2001, v 

Kormos in Smith, 2012). Ugotovili so, da je fonološko zavedanje bolj povezano z 

dekodiranjem, hitrost poimenovanja pa s tekočim branjem (Manis idr., 2000). To naj bi 

dokazovalo, da hipoteza dvojnega primanjkljaja ni sprejemljiva. Kljub temu pa ima 

hipoteza pomembne posledice pri izboljšanju branja, saj poleg zvočne podpore 

posameznikom nudi vaje za izboljšanje v tekočnosti prepoznavanja črk in besed (Kormos 

in Smith, 2012). 

V nadaljevanju bomo bolj podrobno opisali fonološko disleksijo, ki vpliva na učenje tujega 

jezika.  

Fonološka/fonetična/disfonetična/lingvistična velja za eno izmed težjih oblik disleksije. Pri 

tej obliki disleksije se kažejo težave na področju grafo-fonološke pretvorbe. Otrok ima 

težave z analitičnim procesiranjem, kar pomeni, da besed ne zmore razčleniti na grafeme in 

jih povezati s fonemi. Besede prepoznava globalno, včasih le s pomočjo minimalnih 

grafičnih znakov (kot so npr. določene črke: "p", "j", "g", "k", "t", "b", "l", itd.). 

Nepoznanih besed otrok ne zmore prebrati.  Veliko bolje bere v določenem kontekstu kot 

posamezne besede (Erjavec, 2010).  

 

Otroci s fonološko disleksijo naj bi imeli težave pri vzpostavljanju stabilnih, kvalitetnih 

fonoloških reprezentacij (težave v razvoju fonološke zavesti) in naj bi bile prisotne že pred 

formalnim začetkom učenja branja (Erjavec, 2010). Učenci, ki imajo težave na področju 

fonološkega zavedanja, bodo najverjetneje imeli težave z učenjem branja. Fonološko 

zavedanje pomeni poznavanje glasov jezika. Temelji na razumevanju govorjenega jezika 

in zavedanju, da se le-ta lahko loči na več sestavnih delov (povedi lahko razdelimo na več 

besed; besede spremenimo v zloge – čokolada v čo-ko-la-da; besede spremenimo v foneme 

– lok v l-o-k) (Rief in Stern, 2010).  

 

Slabe fonološke reprezentacije ovirajo vzpostavljanje povezav med grafičnimi enotami 

pisanih besed in njihovimi fonološkimi slikami in avtomatizacijo tovrstnih povezav. Po tej 

teoriji bi morali posamezniki z disleksijo več delati na izboljšanju svojih fonoloških 

predstav. Na podlagi slabih fonoloških reprezentacij so bili razviti fonološki treningi, ki 

temeljijo na analitičnem in sintetičnem fonološkem procesiranju ter procesiranju vseh treh 

tipov fonoloških enot – zlogov, rim in fonemov. Treningi z zlogi so najlažji, medtem ko so 

treningi s fonemi najtežji. Slednji so za posameznike z disleksijo še posebej pomembni. 

Sintetično procesiranje temelji na nalogah spajanja različnih fonoloških enot (npr. spojiti 

dva zloga; av + to v avto ali fonem/glas z zlogom; l + ak v lak). G. Erjavec pojasnjuje, da 

gre pri analitičnem procesiranju za naloge segmentacije besed v zloge (ovca v ov-ca) ali v 

foneme (odvca v o-v-c-a), naloge prepoznavanja določene fonološke enote v besedi (ali 

slišiš glas "r" v besedi "park"), naloge izbrisa določene fonološke enote iz besede (izpusti 

glas "r" iz besede "karta" – "kata"), pretvorbo besed v "prašičjo latinščino" (začetni 

fonem/glas prenesemo na konec besede: "karta" v "artak") in naloge "spunerizma" 

(nadomeščanje začetnega in končnega fonema/glasu: "lonec" v "conel"). Pomembno je, da 

pri posameznikih z disleksijo izboljšujemo sintetično in analitično procesiranje hkrati. 

Večji poudarek damo tistemu, ki je bolj prizadet (Erjavec, 2010). 
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1.4 Značilnosti disleksije 
 

 

Disleksija na vsakega posameznika vpliva drugače, zato ima vsaka oseba z disleksijo svoj 

"lasten seznam znakov disleksije". Obstajajo pa nekatere značilnosti, ki se pri večini oseb z 

disleksijo pojavljajo pogosteje (Košak Babuder idr., 2010): 

Branje 

Otrok: 

- ima težave pri učenju branja; 

- bere počasi in zatikajoče; 

- ima težave pri branju neznanih besed; 

- ima težave v prepoznavanju glasov, kombinaciji črk, ki jih sestavljajo, njihovem 

pomnjenju ter pri uporabi v besedi; 

- ima težave pri usvajanju glasov in črk iz zaporedja v besedi; 

- pri glasnem branju nadomešča določene besede z drugimi npr. avto namesto kombi; 

- ima težave v prepoznavanju in tvorjenju rim; 

- ne bere z veseljem; 

- si po kratkem času branja drgne oči; 

- med branjem sloni na eni roki in si pokriva eno oko; 

- zavrača branje daljših knjig in tistih z majhnimi črkami; 

- se med branjem občasno zgubi in ne ve, kje točno mora nadaljevati z branjem; 

- uživa, če mu bere kdo drug, toda izogiba se, da bi bral sam; 

- se zlahka utrudi med branjem; 

- dela napake med branjem kratkih besed; 

- prebere eno stran knjige, ampak si zapomni zelo malo ali nič o tem, kar je prebral; 

- večkrat prebere isti odstavek, da ga razume; 

- med branjem stavkom dodaja ali odvzema besede; 

- ne mara branja naglas; 

- ima težave pri nalogah bralnega razumevanja; 

- prebere enako besedo v enem stavku pravilno, v drugem pa napačno; 

- prebere nekatere daljše zapletene besede pravilno, toda druge krajše in lažje narobe 

(Košak Babuder idr., 2010; Reid, 2002; Swinton in Martin, 2016). 

Pisanje  

 

Otrok: 

 

- ima težave pri učenju pisanja; 

- piše počasi; 

- ima težave pri pravilnem zapisu (pravopisu);  

- je pri pisanju utrujen; 

- ima težave pri pisnem izražanju (organizacija misli pri prenosu iz razmišljanja na 

papir); 

- ima fonološke napake v črkovanju; 

- ima težave s pravilnim zaporedjem črk; 

- nedosledno uporablja velike in male črke; 

- ima odpor do pisanja daljših besedil; 
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- ima odpor do obsežnejšega pisanja, kar ima za posledico pisni izdelek, ki ni v 

sorazmerju z otrokovo sposobnostjo ustnega izražanja in dejanskega razumevanja 

teme; 

- občasno nenavadno drži pero ali ima nenavadno držo pri sedenju; 

- na eni strani isto besedo napiše trikrat različno; 

- pri pisanju zamenja vrstni red črk v besedi; 

- občasno napiše besede od desne proti levi, namesto od leve proti desni; 

- s težavo uporablja slovar; 

- uporablja le lažje besede, ki jih zna napisati; 

- naredi veliko več pravopisnih napak pri pisnih nalogah kot pri nalogah črkovanja; 

- zameša črkovanje besed, ki podobno zvenijo; 

- težko napiše svoje dobre ideje na papir; 

- s težavo začne pisati neko pisno nalogo; 

- slabo strukturira neko pisno delo, pogosto iste stvari napiše večkrat; 

- se pri pisanju pogosto oddalji od predpisane teme; 

- piše nečitljivo; 

- pri pisni nalogi napiše le toliko, kolikor je nujno in ne več; 

- ima težave pri pisanju v ravni črti, tudi na papirju s črtami; 

- ločila uporablja napačno ali pa jih sploh ne napiše; 

- dela napake pri prepisovanju besedila s table ali iz učbenika (Košak Babuder idr., 

2010; Reid, 2002; Swinton in Martin, 2016). 

Spomin  
 

Otrok: 

 

- ima slab kratkoročni in delovni spomin, kar ima za posledico težave v pomnjenju 

seznamov in navodil;  

- si slabše zapomni besede, datume, telefonske številke in imena; 

- kaže znake slabšega dolgoročnega spomina, ki so posledica zmedenosti ali 

neustreznih učnih strategij v času učenja ali slabe organizacijske strukture; 

- se za test snov nauči na pamet; 

- si učiteljeva navodila težko zapomni in jim tudi s težavo sledi; 

- težko dlje časa zadržuje svoje ideje v mislih; 

- ima težave pri učenju in hitrem priklicu matematičnih dejstev, še posebej pri 

poštevanki; 

- si težko zapomni neko napisano besedilo za igro ali nastop; 

- pozabi, da mora v šolo prinesti predhodno naročen material; 

- ima težave pri reševanju matematičnih problemov, še posebej tistih, ki zahtevajo 

poigravanje s števili in podatki v mislih med reševanjem problema (Rief in Stern, 

2010; Reid 2002). 

 

Govorjenje 

Otrok: 

- ima slabšo izgovorjavo; 

- se slabše zaveda ritma; 

- ima slabšo sintaktično zgradbo (npr. slab besedni red v povedih); 
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- napačno izgovarja dolge, neznane ali zapletene besede (izpuščanje delov besed, 

mešanje vrstnega reda delov besed); 

- govori netekoče – ustavljanje med govorjenjem in prekomerno uporabljanje mašil; 

- nadomešča podobne, a napačne besede za tiste, ki so po njegovem mnenju pravilne 

(npr. namesto podoba izgovori podoben); 

- dolgovezi pri odgovarjanju na vprašanja; 

- prekinja med pogovori; 

- meša vrstni red glasov oz. črk pri izgovorjavi besed (npr. namesto volna izgovori 

volan); 

- ima velike težave pri podajanju hitrih odgovorov na vprašanja (Reid, 2002; 

Shaywitz, 2003; Swinton in Martin, 2016). 

Matematika 

Otrok:  

- mora uporabiti svinčnik in papir ali šteti na prste, da lahko reši lahek matematični 

problem; 

- hitro zameša podobne matematične simbole (+ in x); 

- dela napake pri lahkem seštevanju; 

- pozabi imena matematičnih simbolov; 

- pogosto dela napake pri branju in pisanju daljših številk; 

- se nauči matematičnih veščin, en teden kasneje pa se jih ne spomni več; 

- ima težave pri zaporedjih; 

- pomeša ali pozabi metode seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja (Swinton in 

Martin, 2016). 

Motorični razvoj in koordinacija 

Otrok: 

 

- ima težave s koordinacijo in opravili, kot so zavezovanje vezalk na čevljih; 

- se zaletava v opremo v razredu, spotika in pogosto pada. 

 

Grobe motorične spretnosti: 

- težave pri teku, poskakovanju, skakanju, atletiki, telesni koordinaciji (nerodnost), 

ritmu in ravnotežju, družbenih aktivnostih (ostali otroci jih morda nočejo v svoji 

igri). 

Fine motorične spretnosti: 

- težave s pritiskanjem na gumb, zapenjanjem zadrge, držanjem in obvladovanjem 

pisala, pisanjem (Reid, 2002; Rief in Stern, 2010). 

Čustva 

- nizka samozavest; 

- nizka toleranca pri razočaranju; 

- stres; 

- zaskrbljenost (Rief in Stern, 2010). 
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1.4.1 Močna področja in pozitivne značilnosti posameznikov z disleksijo 
 

Z disleksijo ne opredeljujejo le težav z  branjem, ampak se le-ta kaže tudi v drugačnem 

načinu razmišljanja in predelovanja informacij. Drugačen način predelovanja informacij 

naj bi omogočal hitrejše povzemanje in vidno-prostorsko reševanje problemov. Ta način 

razmišljanja pa naj bi bil ključen pri mnogih dejavnostih: mehaničnih spretnostih, 

tesarstvu, izumiteljstvu, vizualni umetnosti, kirurgiji, interpretiranju rentgenskih izvidov 

itd. (Magajna in Pečjak, 2008). Pri slednjih dejavnostih lahko posamezniki z disleksijo 

pokažejo svoje sposobnosti in svoje spoznavne razlike uporabijo kot dragocenost oziroma 

prednost. Te iste razlike pa jim na področju izobraževanja povzročajo težave, saj je 

izobraževalni sistem "prilagojen" načinu delovanja možganov oseb brez disleksije (Košak 

Babuder idr., 2010). Veliko odraslih oseb z disleksijo v življenju in pri delu nezavedno 

izkorišča močna področja disleksije. Menijo, da so v nečem dobri, ne zavedajo pa se, da to 

njihovo "spretnost" povzročajo iste spoznavne funkcije, ki jim po drugi strani preprečujejo 

uspešno branje, pisanje ali črkovanje (Davis in Braun, 2008).  

Močna področja posameznikov z disleksijo: 

- lahko so obdarjeni in talentirani na večih področjih npr. na področju glasbe, 

umetnosti, atletike, intelektualnih aktivnosti; 

- lahko kažejo posebne sposobnosti vizualno-prostorskega mišljenja in 

trodimenzionalnega zavedanja; 

- lahko so močno nadarjeni na tehničnem in mehaničnem področju; 

- morajo vložiti več truda v učenje in njihovo delovanje skozi življenje, zato so se 

navajeni truditi in boriti skozi ovire, da so lahko uspešni; 

- imajo dobre domišljijske sposobnosti; 

- dobri so na področju divergentnega razmišljanja; 

- imajo dobre sposobnosti vzpostavljanja nepričakovanih medsebojnih povezav med 

podatki in informacijami; 

- imajo sposobnost hkratnega (simultanega) predelovanja informacij; 

- imajo dobre sposobnosti celostnega razumevanja; 

- imajo dobro intuicijo; 

- imajo dobre sposobnosti ustvarjanja novega znanja (Košak Babuder idr., 2010; Rief 

in Stern, 2010). 

 

Kljub težavam pa imajo posamezniki z disleksijo tudi veliko pozitivnih značilnosti. V 

nadaljevanju so navedene pozitivne značilnosti, ki posameznikom pomagajo pri delovanju 

na različnih področjih v življenju (Košak Babuder idr., 2010; Rief in Stern, 2010). 

 

Pozitivne značilnosti posameznikov z disleksijo: 

- vztrajnost, 

- inovativnost, 

- iznajdljivost, 

- kreativnost, 

- vedoželjnost, 

- domiselnost, 

- izvirnost, 

- dobro reševanje problemov, 
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- razmišljanje "zunaj okvirov" oz. edinstven način mišljenja, 

- dobro verbalno komuniciranje (Košak Babuder idr., 2010; Rief in Stern, 2010). 

1.5 Branje in disleksija 
 

Da bi lahko razumeli, zakaj imajo bralci z disleksijo pri branju težave, moramo razumeti, 

kako branje deluje. Branje je kompleksna spretnost, ki zahteva vzporedno in avtomatično 

delovanje več procesov, da so le-ti lahko v pomoč pri dekodiranju informacij. Spretnosti 

branja so hierarhične. To pomeni, da morajo biti nižji procesi branja, kot so prepoznavanje 

besed in razumevanje stavkov, usvojeni, preden naj bi bralec razumel celotno vsebino 

besedila (Kintsch, 1998, v Kormos in Smith, 2012).  

Učenje branja zahteva osnovne mehanske sposobnosti, ki so potrebne za branje črk in 

besed. Potrebne pa so tudi sposobnosti, ki vključujejo razumevanje pomena besed, povedi, 

odstavkov in poglavij. Otroci te sposobnosti usvajajo različno hitro (Rief in Stern, 2010). 

Vešči bralec mora imeti tri sposobnosti: sposobnost izgovarjanja besed (dekodiranje), 

sposobnost hitrega in pravilnega branja (tekočnost) in sposobnost razumevanja prebranega 

(bralno razumevanje). Posamezniki z disleksijo imajo težave pri usvajanju vseh treh 

sposobnosti (Eide in Eide, 2011).  

Hitro in učinkovito prepoznavanje besed je ključni sestavni del nižjih procesov branja. Da 

bralec lahko prepozna besede, mora združiti različne procese obdelave: pravopisna 

obdelava (prepoznavanje besed), fonološka obdelava (fonološka aktivacija tvorjenja besed, 

pretvorba črk v glasove in kombinacija črk v zloge), dostop do semantičnih in skladenjskih 

informacij, povezanih z besedo, in na koncu še oblikoslovna obdelava, ki pripomore k 

razumevanju besed s priponami in predponami. Višji bralni procesi vključujejo ustvarjanje 

besednega modela, ki vsebuje obdelavo informacijske vsebine besedila in situacijski 

model, ki pomaga bralcu razumeti informacijo, ki je predstavljena v besedilu, ki temelji na 

primernem, že usvojenem znanju (Kintsch, 1998, v Kormos in Smith, 2012).  

Prevladujoča stališča o disleksiji kažejo, da so problemi fonološke obdelave bistvo bralnih 

težav, ki jih izkusijo učenci z disleksijo (Kormos in Smith, 2012). Da bi lažje razumeli 

težave pri branju, je pomembno, da vemo, kako se otroci naučijo brati.  

U. Frith (1986) v teoriji o učenju branja zagovarja, da otroci usvajajo bralne veščine v 

abecednem jeziku in napredujejo skozi tri stopnje. Prva stopnja je logografska stopnja, v 

okviru katere se otroci naučijo prebrati nekaj besed kot so npr. njihova imena ali imena 

trgovin ob cesti, mimo katerih se pogosto peljejo. Na tej stopnji učenci še ne poznajo 

abecede, vendar besede vizualizirajo kot eno enoto.  

J. Chall zgornjo stopnjo imenuje predbralno obdobje (priprava na branje), ki naj bi trajala 

od rojstva do 6./7. leta starosti. Ta stopnja podobno kot po Frithovi zajema metajezikovno 

zavedanje in sposobnosti vidnega in slušnega razločevanja in razčlenjevanja (Chall, 1983, 

1996, v Pečjak, Grosman in Ivšek, 2006).  

Naslednja je abecedna stopnja, skozi katero se učenci naučijo razčleniti vizualno zaznane 

besedne tvorbe v črke, spremeniti črke v glasove in jih združiti tako, da tvorijo fonološko 

obliko besede (Kormos in Smith, 2012). Po L. Chall je ta stopnja obdobje začetnega 

branja (dekodiranje) in traja od 6./7. do 8. leta. Začne se glasno branje (asociativna zveza 
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med črko in glasom) (Chall, 1983, 1996, v Pečjak idr., 2006). Da lahko učenci napredujejo 

na naslednjo stopnjo, morajo doseči višje ravni avtomatizacije. Teorija usvajanja kaže, da 

učenci najprej usvojijo abecedo v deklarativni obliki, kar pomeni s pomočjo natančnih 

navodil učitelja in z veliko vaje. Na ta način po postopkih usvojijo znanje in so ga sposobni 

avtomatsko uporabljati. Ta stopnja učenja branja je zaradi težav s fonološkim 

obdelovanjem zanje najtežja. Da se lahko premaknejo na naslednjo stopnjo branja, 

potrebujejo pogostejša natančna pojasnila in veliko vaje (Kormos in Smith, 2012). 

Zadnja stopnja po teoriji branja U. Frith (1986) je ortografska oz. pravopisna stopnja. Na 

tej stopnji učenci ne obdelujejo več besed tako, da obdelajo vsako črko posebej, ampak 

analizirajo besede v večjih enotah kot npr. zaporedja črk, ki jih pretvorijo v zloge. Bralci 

morajo na tej stopnji uporabiti znanje o tem, kako so napisane besede sestavljene iz večjih 

delov, kot so morfemi, predpone in pripone. Zaradi nižje ravni zlogovnega zavedanja je ta 

faza učenja otrokom z disleksijo lahko v izziv (Kormos in Smith, 2012). 

Na stopnji usvajanja branja Nicolson in A. Fawcett (2008, v Kormos in Smith, 2012) 

predlagata še eno stopnjo, ki vsebuje avtomatsko vidno prepoznavanje besed kot celote, in 

sicer podobno kot pri logografski stopnji. To stopnjo razvoja lahko razumemo kot 

izključno spominsko pogojen proces, ki temelji na Loganovi (1988, v Kormos in Smith, 

2012) teoriji primera. Chall to stopnjo imenuje utrjevanje spretnosti branja, ki traja od 

7./8. do 9. leta. Ta stopnja zajema urjenje bralnih spretnosti (tehnike branja) do 

avtomatizacije, ki predstavlja glasno in tiho branje (Chall, 1983, 1996, v Pečjak idr., 2006). 

Teorija primera avtomatizacije razvoja lahko pojasni, da sta pri urjenju prepoznavanja 

besed lahko dve poti: ena temelji na proceduralizaciji fonološkega procesa kodiranja, 

medtem ko druga na trenutnem spominu in prepoznavanju besednih oblik. Procesi 

fonološkega kodiranja se lahko uporabljajo pri branju neznanih ali neobičajnih besed, 

medtem ko procesi, ki temeljijo na spominu, delujejo v primeru zelo znanih besed. Ta pot 

dvojne obdelave pojasnjuje, zakaj ljudje z disleksijo lažje prepoznajo znane besede in 

zakaj se njihove težave z branjem kažejo, ko se soočajo z neznanimi besedami (Kormos in 

Smith, 2012). 

Po J. Challu pa sledijo še tri stopnje: branje za učenje (od 9. do 14. leta), ki opisuje branje 

kot funkcijo učenja (sprememba cilja branja). Na tej stopnji je prisotna tudi uporaba 

različnih bralnih strategij. 4. stopnja po Challu je večstranski pogled na prebrano (od 14. 

do 18. leta). Na tej stopnji gre za sprejemanje/presojanje/preverjanje prebranega z več 

zornih kotov in razvoj metakognitivnih sposobnosti pri branju (načrtovanje, kontrola, 

refleksija ...). Zadnja, 5. stopnja, se imenuje konstrukcija in rekonstrukcija (od 18. leta 

dalje). Zajema konstrukcijo lastnega sistema znanja in selektivnost in fleksibilnost pri 

branju (Chall, 1983, 1996, v Pečjak idr., 2006). 

1.5.1 Branje in drugi jezik (J2) 
 

Otroci zelo zgodaj začnejo poslušati pravljice, ki jim jih največkrat berejo starši. Na ta 

način se pripravljajo na branje. Ko se namreč otroci začnejo učiti brati v svojem maternem 

jeziku (J1), imajo zaradi poslušanja pravljic v ozadju že kar obsežno besedišče in so 

seznanjeni s slovnico svojega jezika (Nation, 2009, v Erbeli in Pižorn, 2012). Branje v 

drugem jeziku je lahko težje in bolj zapleteno kot branje v prvem (J1) jeziku (maternem 

jeziku) (Alderson, 1984; Grabe, 2009, v Kormos in Smith, 2012). Pri učenju drugega 

jezika otroci ustni jezik in kompetence pismenosti razvijajo hkrati. Zato pri učenju le-tega 
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potrebujejo slovnično in leksično podprta besedila, več predbralnih dejavnosti, naučiti se 

morajo drugačen ortografski sistem in prepoznati pomen besed. Na ta način morajo doseči 

enak cilj branja (bralno razumevanje) kot v maternem jeziku (Erbeli in Pižorn, 2012).  

Ortografske (pravopisne) razlike med J1 in J2 lahko povzročijo težave pri prepoznavanju 

črk, nezadostno morfološko (oblikoslovno) znanje, skladnja pa lahko otežuje 

prepoznavanje besed. Otrok lahko besede prepozna, vendar je mogoče, da mu pomen le-

teh v J2 ni razumljiv. Razumevanje besedil v J2 je brez zadostnega poznavanja skladnje in  

znanja o tem, kako je ustvarjena povezanost v J2, skoraj nemogoče. Tudi če nimamo 

ustreznega znanja o kulturnem ozadju, posledično težje razumemo besedila v J2. Nedavne 

raziskave predpostavljajo interakcijo J1 in J2 bralnih spretnosti in kažejo, da kljub temu da 

se nižja raven bralnih sposobnosti prenese iz J1 v J2, je zadostno znanje J2 predpogoj za 

učinkovito branje v J2 (Alderson, 1984; Grabe, 2009, v Kormos in Smith, 2012).  

Učenci z disleksijo imajo pri branju v J2 največ težav zaradi slabših spretnosti fonološkega 

zavedanja in kapacitete fonološkega kratkoročnega spomina. Njihove spretnosti fonološke 

obdelave so slabše, zato imajo pri branju v J2 probleme z ujemanjem črk in glasov ter s 

prepoznavanjem fonoloških oblik besed. Te težave lahko vplivajo na hitrost branja in 

odvzamejo pozornost pri dekodiranju pomena besedila. To je lahko razvidno iz učenčevega 

neprepoznavanja besed v J2 ali uporabi nekih drugih besed namesto predvidenih. Problemi 

s fonološkim kratkoročnim spominom pri učencih z disleksijo lahko ovirajo branje, in sicer 

tako, da omejujejo število besednih skupin (J2 fonemi, morfemi, besede, stavki), ki jih 

učenec lahko zadrži v spominu med branjem besedila (Rief in Stern, 2010; Kormos in 

Smith, 2012). 

Spodnji citat opisuje zgoraj navedene težave iz učenčevih izkušenj.  

Daljša besedila moram prebrati večkrat. Da jih razumem, jih moram prebrati vsaj trikrat 

ali štirikrat. Če zasledim nekaj besed, ki jih ne razumem, pogosto postanem paničen in 

obupam nad razumevanjem besedila. Toda običajno po nekaj poskusih uspem razumeti 

glavno sporočilo (citat učenca z disleksijo, v Kormos in Mikó, 2010, str. 72). 

Razumevanje besedila je namen branja (Rief in Stern, 2010). Za razumevanje besedila 

mora bralec razumeti pomen posameznih besed in vedeti, kako so te besede med seboj 

povezujejo v povedi. Pomembno je tudi razumevanje vpliva višjih jezikovnih značilnosti, 

kot so literarni slog, zvrst besedila, implicitni pomeni in metaforični jezik na pomen 

odlomka (Eide in Eide, 2011). Ključ do uspešnega bralnega razumevanja je zadostno 

poznavanje besedišča v J2 (Schoonen, Hulstijn in Bossers, 1998; Verhoeven, 2000, v 

Kormos in Smith, 2012). Bralec mora imeti zadostno količino delovnega spomina, da 

lahko med obdelovanjem zadrži v mislih vse informacije. Tudi branje mora biti dovolj 

tekoče, da lahko med tem zazna vse informacije, še preden spomin zbledi (Eide in Eide, 

2011). 

Učenci z disleksijo imajo probleme z usvajanjem besed v J2 in imajo posledično tudi manj 

obsežno besedišče v J2 kot njihovi vrstniki brez disleksije. Težave s fonološkim 

obdelovanjem pri posameznikih z disleksijo ne vplivajo samo neposredno na procese 

branja v J2, ampak tudi posredno skozi besedišče. Stanovich (1986, 2000) v raziskavah o 

branju v J1 razpravlja, da naj bi bila besedišče in branje v J1 vzajemno povezana. Meni, da 

učenci, ki imajo obsežnejše besedišče, besedila lažje razumejo, prav tako pa tisti, ki berejo 

več, usvojijo več besed. Posledično naj bi bili učenci z disleksijo prikrajšani na dveh 
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straneh: berejo manj, ker jim to predstavlja večji napor kot učencem brez disleksije in 

imajo zato manj obsežno besedišče; in ker berejo manj, imajo tudi manj priložnosti, da 

spoznajo in se naučijo novih besed. Kljub tem razlikam lahko učenci z disleksijo 

premagajo nekatere probleme z branjem, če uporabljajo primerne strategije branja 

(Kormos in Smith, 2012). 

 

2. PETSTOPENJSKI MODEL POMOČI 
 

V Sloveniji se je nedavno uveljavil tudi 5-stopenjski program podpore in pomoči, ki ga 

predvideva dokument Učne težave v osnovni šoli: koncept dela (Magajna idr., 2008a): 

 

1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in 

varstva (za učence s SUT in disleksijo se na tej stopnji izvaja pomoč učitelja, ki 

prilagaja gradiva in ocenjuje znanje učencev), 

2. pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialnopedagoške službe, 

3. dodatna individualna ali skupinska pomoč, 

4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove in 

5. program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Na vsaki stopnji pomoči se naredi evalvacija učenčevega napredka in učinkovitosti pomoči 

strokovnega delavca, ki vključuje tudi mnenje o nadaljnji pomoči na naslednji stopnji 

(Magajna idr., 2008a). Ta model naj bi že na prvi stopnji 80 % učencem omogočal, da so 

uspešni, na drugi, tretji in četrti stopnji pomoč zadostuje nadaljnjim 15 % učencev, na peti 

stopnji pa naj bi pomoč potrebovalo od 1 do 5 % učencev (Peklaj, 2012). 

 

3. ANGLEŠČINA KOT TUJ JEZIK 

 

3.1 Učenje tujega jezika v Sloveniji 

 

Zgodnje učenje tujega jezika se v zadnjih letih vse pogosteje pojavlja tudi v Sloveniji. S 

šolskim letom 2015/2016 se je v slovenskih osnovnih šolah začelo uvajanje tujega jezika 

(angleščine in nemščine) v prvi razred osnovne šole kot neobvezni predmet, z letošnjim 

šolskim letom, 2016/2017 pa so vse slovenske šole pričele z učenjem tujega jezika v 

drugem razredu kot obvezni predmet (Uradni list RS, št. 20/14). Učenje tujega jezika se za 

vse učence nadaljuje do njihovega 15. leta (9. razred). Učenje tujega jezika se neuradno 

lahko začne že v predšolskem obdobju (od 3. do 6. leta starosti). Učenci naj bi tako v 

skladu skupnega evropskega okvirja za jezike (SEJO) do konca 9. razreda (pri 15. letih) 

usvojili A2/B1 raven znanja iz angleščine (Učni načrt, 2016). Učni načrti za poučevanje 

tujega jezika v osnovni šoli so trije, in sicer Učni načrt za tuji jezik v 1. razredu OŠ 

(neobvezni izbirni predmet), Učni načrt za tuji jezik v 2. in 3. razredu OŠ ter Učni načrt za 

angleščino od 4. do 9. razreda. Vključujejo cilje, vsebine, standarde znanja in metodološka 

priporočila za učenje tujega jezika v prvem, drugem in tretjem triletju osnovne šole. Ne 

vključujejo pa nobenih priporočil o delu z učenci, ki imajo težave pri učenju tujih jezikov 

(Brumen, Bračko in Schmidt Krajnc, 2014). 
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Vsi učitelji v šolah so obveščeni o posameznikih, ki so bili uradno diagnosticirani kot 

učenci z učnimi težavami in dobijo tudi nekaj osnovnih napotkov (Magajna, Kavkler, 

Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008a) o tem, kako uporabiti različne 

strategije učenja za delo s tovrstnimi učenci ter kako poiskati svoj lastni pristop za učenje 

in učenje jezikov. V šolskem, domačem in širšem družbenem okolju je potrebno razvijati 

strategije za  optimalen razvoj potencialov vsakega posameznika (Kavkler, 2011). Če se 

učenec trudi in ima za učenje organizirane ustrezne pogoje, priložnosti, naloge, 

informacije, vrstniške modele itd., ki so mu za vzor, posledično dosega optimalne 

izobraževalne rezultate. Kombinacija spodbudnega učnega okolja in učenčevega truda pri 

učenju primernih strategij lahko odpravi učne težave ali vsaj zmanjša njihov vpliv na 

uspešnost v šoli in vključenost učenca v družbo (Kavkler, 2011). 

 

Leta 1980 se je v Sloveniji začela organizirana podpora za učence z učnimi težavami. 

Ustvarjene so bile posebne mobilne izobraževalne storitve za učence z učnimi težavami v 

osnovnih šolah (Opara in Trunkl, 1992, v Brumen idr., 2014). S posodobitvijo novih 

izobraževalnih zakonov (Zakon o osnovni šoli, 2006; Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2011) in uvedbo vključujočega izobraževanja so šole morale 

prilagoditi svoje metode in oblike dela tako, da učencem z učnimi težavami (blagimi in 

zmernimi) zagotovijo izvajanje dopolnilnega pouka in druge oblike individualne in 

skupinske pomoči. Skupina strokovnjakov iz Ministrstva za šolstvo je pripravila strokovni 

dokument "Koncept dela z učenci z učnimi težavami" (Magajna idr., 2008a, v Brumen idr., 

2014), ki se ukvarja s povečanjem odgovornosti pri ravnanju z učnimi težavami, zagotavlja 

zgodnjo pomoč učencem in razvija dobre učne prakse v šolah. Dokument je namenjen 

učiteljem in drugim strokovnim delavcem. Vsebuje navodila za delo z učenci z učnimi 

težavami. Med skupinami učencev s posebnimi potrebami je največja (50%) ta z učnimi 

težavami (Opara idr., 2010, v Brumen idr., 2014). Če upoštevamo biološke, socialno-

emocionalne in izobraževalne potrebe učencev z učnimi težavami, so le-ti v vzgojno-

izobraževalnem procesu lahko uspešni. Kurikul za osnovno šolo naj bi vključeval potrebe 

večjega dela populacije šolarjev (Ainscow, 2003; Kavkler, 2008a, v Kavkler, 2011). 

Vendar mednarodne raziskave PISA (2010) kažejo, da so bili naši učenci skupaj z 

japonskimi na zadnjem mestu v povezavi z doživljanjem odnosa, podpore in razumevanja 

učiteljev do njih. Kar ni v redu, saj učno okolje, ki je do učencev razumevajoče, 

potrpežljivo in jim omogoča več časa, da pokažejo svoje zmožnosti, omogoča optimalen 

razvoj potencialov vsakega posameznika (Kavkler, 2011).   

 

Sistemski model Fergusona idr. (2001, v Kavkler 2011) vključuje štiri podsisteme: učenec, 

razred, šola in širše okolje. Pomembno je upoštevanje učenčevih posebnih vzgojno-

izobraževalnih potreb, učiteljevo izvajanje dobre poučevalne prakse, podpora in pomoč 

učitelju od ostalih članov šolskega kolektiva, primernih materialov in drugih pogojev, ki 

jih omogoča širše okolje od staršev, nevladnih organizacij, Ministrstvo za šolstvo in šport, 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Tako dosežemo inkluzivno naravnano vzgojo in 

izobraževanje učencev. Učinkovit sistem dobimo, če vsi podsistemi delujejo usklajeno 

(Kavkler, 2008a, v Kavkler 2011). 

 

Po uvedbi vključujočega izobraževanja in analizi tujih šolskih praks opazimo v šolski 

praksi pozitivne spremembe, ki jih lahko dosežemo z razvojem sodelovanja, učinkovitega 

timskega dela med učitelji, specialnimi pedagogi in drugimi strokovnimi delavci; z 

učinkovitimi strategijami učenja in poučevanja, prilagojenimi učenčevim potrebam; z 

vključevanjem staršev, usposabljanjem učiteljev in dostopnostjo virov za pomoč (npr. 
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dodatno osebje, vrstniki, gradivo in finančna sredstva). Vključujoče izobraževanje 

poudarja vlogo učitelja. Zato je strokovno izobraževanje in usposabljanje učiteljev ena 

izmed prioritet v vseh Evropskih državah (Evropska agencija za razvoj izobraževanja na 

področju posebnih potreb, 2003). Zato naj bi se slovenski učitelji dodatno izobraževali in 

tako bili kompetentni na tem področju, da bi razvijali dobre poučevalne prakse, bili 

sposobni delati v skupini s sodelavci in sodelovati s starši. Izkušnje potrjujejo, da so pri 

delu z učenci z učnimi težavami specialni pedagogi tisti strokovnjaki, ki učiteljem 

pomagajo pri izbiri učnih metod, prilagoditev, učnih ciljev in pri načrtovanju ter 

kontroliranju učenčevega učnega napredka v vključevalno poučevanje. Le-ti tudi aktivno 

sodelujejo pri reševanju problemov. Pomembna podpora učiteljem, ki poučujejo tuji jezik, 

so lahko tudi starši učencev z učnimi težavami, toda le, če so le-ti pripravljeni pomagati 

tem učiteljem in aktivno sodelovati pri odločitvah, ki so pomembne za učne cilje (formalne 

in neformalne) njihovega otroka. Sodelovanje s starši izboljša učenčeve učne dosežke in 

rezultate. Na ta način pa se lahko izognemo tudi dolgoročnim negativnim posledicam, ki 

lahko vodijo k negativnim rezultatom v šoli (Brumen idr., 2014). 

 

V razredih z učenci z učnimi težavami se lahko izvajajo tudi druge učinkovite strategije, ki 

so ključne za razvoj inkluzije oz. vključitve. Te strategije (npr. skupinsko učenje, vzajemno 

učenje, sodelovalno učenje, medvrstniško učenje in strukturirana medvrstniška pomoč) 

lahko prav tako pomagajo učiteljem tujega jezika pri njihovi delovni preobremenitvi. 

Slovenski učitelji tujih jezikov so seznanjeni z zgoraj omenjenimi splošnimi smernicami za 

delo  z učenci z učnimi težavami. Vendar pa ne obstajajo nobena posebna priporočila, 

dokumenti ali pristopi, ki bi narekovali delo s tovrstnimi učenci pri pouku tujih jezikov 

(Brumen idr., 2014).  

 

3.2 Disleksija in učenje tujega jezika  
 

Učencem z disleksijo, ki imajo težave z opismenjevanjem in se trudijo z usvajanjem branja 

in pisanja, moramo zagotoviti, da jim ne naložimo prevelikega bremena, ki lahko povzroči 

nadaljnje neuspehe, nemotiviranost in kasnejše vedenjske težave. Prava vključitev v 

učilnico tujega jezika je veliko več, kot samo biti prisoten in izpostavljen drugemu jeziku. 

Gre za občutek sprejetosti in vključenosti v dragocene učne izkušnje, ne glede na raven, ki 

je lahko dosežena. Prednosti učenja tujega jezika so očitne: širši razpon zaposlitvenih 

priložnosti, pa tudi manj občutne prednosti, kot je na primer razumevanje ostalih s 

komuniciranjem v tujem jeziku (Schneider in Crombie, 2003). Učenje tujih jezikov naj bi 

bilo koristno za vse otroke, ne glede na njihove spoznavne in druge zmožnosti. Ti otroci 

naj bi imeli tudi boljši odnos do sebe, več samospoštovanja, in več ambicij za delo v šoli 

(Pižorn, 2009). 

 

Disleksija je jezikovno utemeljena, njen razpon pa med drugim pogojujeta jezik in pisava. 

Za netransparentne jezike, med katere spada tudi angleščina, velja nedosledna povezava 

med glasom in črko, zato se večina težav pri posameznikih z disleksijo nanaša na 

črkovanje. Za transparentne jezike kot npr. hrvaščino je značilna enoznačna povezava med 

glasom in črko, zato se težave pri pismenosti pojavljajo bolj zaradi hitrosti kot pa 

pravilnosti (Lenček, Ivšac Pavliša in Kraljević, 2010).   
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Fonološko je slovenščina dokaj urejen jezik, saj ima 25 črk in 29 glasov. Ujemanje glasov 

s črkami je v primerjavi z angleščino skoraj idealno, zato slovenščina spada med 

ortografsko plitke jezike (Dagarin Fojkar in Žnidaršič, 2009). Ima pa veliko posebnosti 

glede razlik v izgovorjavi in zapisu nekaterih glasov (predvsem na koncu besed) ter mnogo 

drugih slovničnih značilnosti in pravil. Veliko oviro pri učenju in rabi jezika v vsakdanjem 

življenju predstavlja uporaba dvojine, spreganje glagolov, sklanjanje samostalnikov in 

pridevnikov z veliko pravil in izjem. Če pa pogledamo, kako je z branjem in pisanjem v 

tujih jezikih za posameznike z disleksijo, lahko povemo, da je kitajščina s svojo pismenko 

eden najlažjih, medtem ko je branje in pisanje v angleščini zaradi specifike jezika zanje 

zelo težko (Zupanc in Zupanc, 2013). Angleška abeceda ima namreč 26 črk in za le-te oz. 

za kombinacijo več znakov skupaj, kar 44 glasov, zato ni fonološko dosledna. Ujemanje 

glasov s črkami je slabo (44 glasov in 26 črk se zapiše na 2501 način), zato je angleščina 

ortografsko globok jezik (Dagarin Fojkar in Žnidaršič, 2009). Glede na izgovorjavo in 

pravilno črkovanje je zaradi nedoslednosti angleščina eden najtežjih jezikov za 

posameznike z disleksijo (Davis in Braun, 2008).   

 

Večina posameznikov z disleksijo ima fonološke težave, zaradi katerih ima težave s 

fonologijo novega jezika. Tudi slušno razlikovanje je lahko problematično. Obstajajo pa 

tudi drugi razlogi, zakaj se učenci z disleksijo razlikujejo v njihovih sposobnostih učenja. 

Ključni dejavnik je čas, ki ga potrebujejo. Dejstvo je, da učenci z disleksijo pogosto 

potrebujejo več časa, da predelajo jezikovne informacije (Ackerman in Dykman, 1996). 

Zato ne moremo pričakovati, da bodo učenci z disleksijo sprejeli informacije z enako 

hitrostjo kot njihovi vrstniki brez disleksije. Upočasnitev hitrosti na raven, ki učencu z 

disleksijo omogoča govorjenje ali poslušanje v tujem jeziku, mogoče ni najbolj naravno, 

vendar jim nudi čas pri usvajanju tujega jezika v začetnih fazah učenja (Crombie, 1999). 

 

Dobro razvite jezikovne spretnosti v maternem jeziku so zelo pomembne pri doseganju 

učinkovite ravni znanja tujega jezika. Potrebno je naučiti in razviti vse štiri spretnosti 

(pisanje, govorjenje, branje in poslušanje) uravnoteženo in vse skupaj nadgraditi do želene 

ravni. Učitelj lahko za povečanje potenciala v razredu uporabi diferenciacijo, kar pomeni, 

da pripravi različne vrste nalog, ki učencem omogočajo, da pokažejo svoj potencial in 

dosežke. Ni nujno, da je diferenciacija prisotna ves čas in lahko je prisotna v različnih 

oblikah (npr. dejavnosti poslušanja – nekateri učenci napišejo odgovore, drugi jih narišejo; 

skupinsko delo – dobri bralci in pisci naredijo ti dve dejavnosti poslušanja, ostali poslušajo 

in poročajo). Veliko trenutnih raziskovalcev opozarja na to, da naj bi učitelji tujih jezikov 

potrebovali pomoč strokovnjakov, ki razumejo učne težave kot je disleksija. Učitelji, ki 

imajo zelo malo ali nič izkušenj z učenci z disleksijo bodo težko izbrali primerne strategije 

poučevanja in metode za učence s specifičnimi težavami, med katerimi je tudi disleksija 

(Crombie, 2000). 

 

Pri učencih z disleksijo se opazijo razlike v fonološkem kratkoročnem spominu in 

spretnostih fonološkega procesiranja. Imajo tudi različne sposobnosti, ki se odražajo pri 

njihovih dosežkih pri učenju jezika. Norveška študija kaže, da so učenci z disleksijo, ki 

imajo dobre sposobnosti slušne obdelave, slabši samo pri pravopisnih, slovničnih in testih 

branja besed v J2. Nasprotno od tega pa so posamezniki z disleksijo s slabšimi 

sposobnostmi govornega zaznavanja dosegli nižje število točk na vseh delih testov, ki so 

vključevali poslušanje, govorjenje, besedišče, slovnico in branje stavkov v J2 (Helland in 

Kaasa, 2005, v Kormos in Smith, 2012). To nam pove, da učence z disleksijo, ki se učijo 
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jezika, ne moremo upoštevati kot homogeno skupino učencev. Pozorni pa moramo biti tudi 

pri obravnavi njihovih spoznavnih sposobnosti (Kormos in Smith, 2012). 

 

Nekatere raziskave kažejo, da učenci ne uporabljajo istih delov možganov med branjem ali 

pisanjem v maternem ali drugem jeziku. Ta zmožnost mora biti upoštevana pri odkrivanju 

primanjkljajev na področju jezika in težav pri usvajanju jezika. Ker se težave pojavijo, ko 

je procesiranje tako v maternem jeziku kot tudi v J2 slabše, je takrat mnogo lažje najti 

rešitve in primerne učne metode (Schneider in Evers, 2009). 

 

Pomembno je, da nikoli ne podcenjujemo težav, ki so povezane z učenjem drugega jezika, 

saj moramo vedeti, da veliko število učencev s specifičnimi učnimi težavami postane 

sposobno uporabljati J2. Trije dejavniki so ključni za uspešno razvijanje jezikovnih 

spretnosti v J2. Prvi je ta, da učenci potrebujejo spodbudno učno okolje, v katerem bodo 

učne in ocenjevalne metode prilagojene njihovim potrebam. Drugi je ta, da se morajo 

učenci sami zavedati, da lahko svoje težave premagajo le, če bodo v proces učenja jezika 

vložili dovolj energije in truda. V mnogih primerih mora biti nivo truda in vztrajnosti višji 

kot pri učencih brez specifičnih učnih težav, da lahko nadomestijo različna delovanja 

spoznavnih sposobnosti, ki so potrebna za učenje jezika. Ideja o uspehu mora biti v 

primeru učencev s specifičnimi učnimi težavami ponovno premišljena in izobraževalni cilji 

za te učence pri učenju jezika morajo biti realistično postavljeni (Kormos in Smith, 2012). 

 

Raziskave o možganih kažejo, da ima disleksija biološko podlago, vendar se to pri 

pravopisu in tipologiji vsakega jezika spremeni (Paulesu, Démonet, Fazio, McCrory, 

Chanoine,  Brunswick idr. 2001; Smythe in Evarett, 2000, v Helland in Kaasa, 2005). 

Mnogi disleksijo opisujejo kot jezikovno prizadetost, ki je povezana s fonemskim 

zavedanjem, kratkoročnim in delovnim spominom ter zaznavanjem kratkih, hitrih in 

različnih zvokov (The Orton Dyslexia Society, 1994; Vellutino, 1979; Snowling, 2000; 

Snowling in Nation, 1997; Baddeley, 1986; Torgeson in Wagner, 1998; Tallal, 1984, v 

Helland in Kaasa, 2005). Posamezniki z disleksijo imajo lahko tudi težave z vidom ali 

"skeniranjem" z očmi, gibanjem in ravnotežjem, ki ga povzroča napaka v malih možganih 

(Stein in Walsh, 1997; Nicolson in Fawcett, 1999, v Helland in Kaasa, 2005).  

 

Ko učenci z disleksijo pričnejo z usvajanjem J2, moramo biti pozorni na značilne 

pomanjkljivosti, ki so povezane z disleksijo v J1. Pri razvoju maternega jezika se 

medjezikovnih razlik ne zdi težko premagati, ampak vse od zgoraj omenjenih teorij kaže 

na to, da naj bi bili prehodi iz J1 na J2 poseben izziv za učenje predmetov, povezanih z 

disleksijo (Helland in Kaasa, 2005). Različne raziskave (Marcos, 1998; Gaschow, Sparks 

in Javorsky, 1998, v Helland in Kaasa, 2005) so pokazale, da se učenci z učnimi težavami 

brez težav učijo tujega jezika. 

 

 

3.3 Poučevanje branja in bralnega razumevanja pri tujem jeziku 
 

 

Branje je ena izmed kompleksnejših funkcij, ki jo izvajajo naši možgani. Posamezniki z 

disleksijo imajo pri učenju branja enake težave kot njihovi vrstniki brez disleksije, vendar 

v večjem obsegu. Posledično imajo težave tudi pri razumevanju besedil (Davis in Braun, 
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2008). Spodaj navajamo nekaj primerov za lažje branje in razumevanje besedil za učence z 

disleksijo.  

 

- Učenci naj besedilo najprej poslušajo, hkrati pa ga spremljajo v pisni obliki 

(kombinacija slušnega in vidnega zaznavanja besedila). 

- Za lajšanje branja daljšega besedila naj uporabljajo bralni kartonček v ustrezni 

barvi in obliki. 

- Poleg besedil naj bodo slike. 

- Za spoznavanje novih besed in širjenje besednega zaklada naj uporabljajo slovar 

(slikovni, spletni ...). 

- Vse bolj pogosto se uporabljajo tudi zvočni posnetki knjig. 

- Učenci naj berejo tiho in glasno, priporočljivo je tudi branje v dvojicah ali 

izmenično po odstavkih (sodelovalno branje) (Davis in Braun, 2008). 

 

V raziskavi z naslovom Assistive listening devices drive neuroplasticity in children with 

dyslexia, iz leta 2012, avtorjev Hornickel, Zecker, Bradlow in Kraus, v katero je bilo 

vključenih 19 učencev z disleksijo, je opisan vpliv naprav za poslušanje na učence z 

disleksijo. V raziskavi je sodelovalo 38 otrok, starih od 8 do 14 let. Vsi so obiskovali šolo 

za otroke z bralnimi težavami. Cilj šole je, da bi otroci dosegli določeno raven branja, da bi 

se lahko zopet vrnili nazaj v redno šolo. 19 otrok z disleksijo je vsak dan, skozi celotno 

šolsko leto, nosilo podporne naprave za poslušanje. Ostalih 19 otrok je predstavljalo 

kontrolno skupino. Naprava je preprosta. Učitelj nosi mikrofon, vsak izmed učencev pa 

nosi ušesni vložek, podoben Bluetooth sprejemniku, ki prenese učiteljev zvok direktno v 

otrokovo uho. Ideja Krauseve je, da naj bi bili manj raztreseni in bolj osredotočeni na 

slišano, če bi imeli učiteljev zvok usmerjen direktno v svoja ušesa. Govorjenje naravnost v 

otrokovo uho naj bi torej pomagalo njihovemu živčnemu sistemu, in sicer tako, da 

stabilizira in zagotovi močno ter stabilno ogrodje za grajenje pismenosti pri nadaljnjem 

učenju (Hornickel, Zecker, Bradlow in Kraus, 2012). Po enem letu uporabe naprav v 

razredu so učenci z disleksijo izboljšali svoje rezultate na preizkusih fonološkega 

zavedanja in branja. Prav tako so se izboljšali tudi pri branju. Medtem ko kontrolna 

skupina učencev z disleksijo, ki je prav tako obiskovala to šolo, vendar niso nosili 

podpornih naprav, ni pokazala teh učinkov (Hornickel idr., 2012). Naprave, ki podkrepijo 

učiteljev glas, učencem z disleksijo pomagajo izboljšati njihove bralne zmožnosti. Otroci, 

ki so nosili naprave, so pri merjenju odziva možganov na zvok govora, postali bolj pozorni 

na vsak še tako tih in hiter element zvoka, ki jim je bil v pomoč pri razločevanju 

soglasnike. Avtorica študije, nevroznanstvenica Nina Kraus, meni, da so se tudi njihovi 

možgani bolj enakomerno odzvali na zvoke. Ta izboljšana uravnovešenost med zvokom 

izgovorjenega besedila in odzivom možganov pa je bila povezana z izboljšanjem branja. 

Šele ko dobro slišiš, lahko začneš delati povezave med tem, kar si slišal in pomenom le-

tega. Z izboljšavo zvočne obdelave zvoka otrokom omogočimo boljše možnosti za 

povezovanje med pomeni slišanega, to pa potem lahko povežejo tudi s tem, kar vidijo na 

papirju. Krauseva meni, da bi ta vrsta naprave lahko bila uporabna tudi za otroke z motnjo 

pozornosti, čeprav niso bili vključeni v študijo (Hornickel idr., 2012). 

 

Fonološko procesiranje temelji na več različnih kosih informacij kot tudi na slušni obdelavi 

zvoka. Nejasen zvok otežuje ustvarjanje povezav do pomena, ki ga ta zvok predstavlja. To 

pa po drugi strani otežuje branje. Če pa otrok sliši učiteljev zvok neposredno skozi svoja 

ušesa (preko podporne naprave za poslušanje), to otroka prisili k pozornemu poslušanju. 

Otroku pomaga, da ve, na kaj naj bo pozoren (Hornickel idr., 2012). 
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Glavni problem pri branju in razumevanju besedil v tujem jeziku pri učencih z disleksijo je 

v njihovih sposobnostih fonološkega obdelovanja in fonološkega kratkoročnega spomina. 

Nekateri učenci lažje razumejo govorjena besedila, medtem ko imajo drugi težave z 

obdelovanjem slušnih besedil v drugem jeziku, ker se jim le-ta zdijo prehitra (Kormos in 

Smith, 2012). Pri izbiri besedil za branje za učence s specifičnimi učnimi težavami 

moramo biti pozorni na dolžino (začnemo s krajšimi besedili). Zato je dobro, da daljša 

besedila razdelimo na več krajših odstavkov. Besedila naj bi učence motivirala za branje in 

jim vzbujala zanimanje. Zelo pomembno je, da upoštevamo tudi raven težavnosti besedila. 

Pri izbiri moramo imeti v mislih učenčevo znanje. Če je besedilo visoko nad učenčevo 

ravnjo znanja, je lahko le-to za učence s specifičnimi učnimi težavami nespodbudno. Ker 

imajo učenci s specifičnimi učnimi težavami slabše besedišče, prav tako ni dobro, da 

besedila, ki jih bodo brali, vsebujejo preveč nepoznanih besed. Nepoznana skladnja in 

prezahtevna morfološka zgradba besedila lahko povzroči učenčevo bralno nerazumevanje. 

Pomembna pa je tudi razporeditev strani, format in predstavitev besedila, ki mora biti 

prilagojena učencem s specifičnimi učnimi težavami. Dobra besedila naj bi bila tista, ki so 

dostopna na spletu, ker so digitalna besedila ponavadi krajša, so podprta s slikami, imajo 

na voljo slušno obliko besedila in učencem omogočajo izbiro pisave in velikosti črk 

(Kormos in Smith, 2012). Vsi ti elementi besedila pa učencem z disleksijo lajšajo branje in 

posledično razumevanje besedil.  

 

 

3.4  Prilagoditve pri bralnem razumevanju 

 

3.4.1 Akomodacije in modifikacije 

 

Akomodacija in modifikacija sta dve vrsti prilagoditev. Pri učencih z disleksijo predstavlja 

največjo skrb pravilno odobrena mera akomodacij in modifikacij pri vsebini in postopkih 

testa, ki vplivajo na veljavnost konstrukta testa (Kormos in Smith, 2012). Čeprav besedi 

akomodacija in modifikacija zvenita podobno, je njun pomen različen. Akomodacija je 

spreminjanje načinov preverjanja, modifikacija pa spreminjanje vsebine preverjanja. 

Akomodacije učencem s specifičnimi učnimi težavami omogočajo, da se učijo enako snov 

in se od njih pričakujejo enaki dosežki kot od njihovih sošolcev. Če ima učenec npr. težave 

z branjem, lahko kot primer akomodacije pri branju dobi zvočni posnetek besedila. 

Modifikacija v tem primeru pa bi bila, da bi učenec, ki ima težave z branjem, dobil krajšo 

ali lažjo nalogo bralnega razumevanja. Od učenca, ki prejme modifikacijo, se ne pričakuje, 

da se bo naučil enako snov kot njegovi sošolci (vir: https://www.understood.org/). 

 

Hansen in sodelavci (2005, v Kormos in Smith, 2012) so oblikovali okvir za ugotavljanje 

akomodacij v povezavi z vrstami nalog in konstruktov, namenjenih meritvam na področju 

jezika. Za demonstracijo modela so uporabili skupino učencev z disleksijo, ki so za nalogo 

bralnega razumevanja imeli akomodacijo poslušanja ob branju. Dve glavni značilnosti 

nalog bralnega razumevanja sta dekodiranje (posameznik zna dekodirati oz. prebrati 

napisano besedilo) in razumevanje (posameznik razume prebrano besedilo). Poslušanje ob 

branju posameznikom z disleksijo torej daje prednost, saj jim napisanega besedila v tem 

primeru ni potrebno dekodirati. Zato nekateri raziskovalci trdijo, da poslušanje ob branju ni 

akomodacija, ampak modifikacija, ki vpliva na veljavnost konstrukta naloge (Kormos in 
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Smith, 2012). Pogosto se je sicer težko odločiti, ali ima določena akomodacija vpliv na 

veljavnost testa.  

 

S. Philips (1994, v Kormos in Smith, 2012) navaja tri vprašanja, na katera bi si morali 

odgovoriti, da bi se lažje odločili o tem, ali je neka akomodacija ustrezna za posameznike, 

ki jih bomo testirali.  

 

Odgovori na spodnja tri vprašanja so nam lahko v pomoč pri določanju akomodacije 

oziroma modifikacije (Phillips, 1994, v Kormos in Smith, 2012): 

 

- Ali akomodacija spremeni konstrukt, ki bo merjen? 

- Ali akomodacija spremeni pomen rezultatov? 

- Ali akomodacija pomaga tudi posameznikom brez disleksije? 

Na zgornja vprašanja si lahko odgovorimo, če pregledamo študije, ki primerjajo dosežke 

učencev z disleksijo in brez nje pod testnimi pogoji z akomodacijami in brez njih. 

Akomodacije, ki ne vplivajo na veljavnost, so tiste, ki učencem z disleksijo izboljšajo 

število doseženih točk, medtem ko se le-te za učence brez disleksije izboljšajo malo oz. se 

ne izboljšajo. Veljavnost testa je vprašljiva, če imajo od akomodacij korist tudi učenci brez 

disleksije (Kormos in Smith, 2012).  

 

Raziskave na področju splošnega testiranja v izobraževanju kažejo, da večina akomodacij, 

še posebej podaljšan čas pri testih, ki imajo omejen čas reševanja, najverjetneje pomaga 

tudi učencem brez specifičnih učnih težav (Kormos in Smith, 2012). Ugotovitve kažejo, da 

nekateri postopki testiranja kot je npr. časovna omejitev reševanja, lahko zapostavijo 

učence s specifičnimi učnimi težavami, hkrati pa ni nujno, da jim tovrstna akomodacija 

koristi. To pa ne pomeni, da učenci s specifičnimi učnimi težavami ne bi smeli imeti 

podaljšanega časa reševanja testov, vendar bi časovna omejitev reševanja morala biti 

zmerna in dobro premišljena glede na pomen raziskave (Kormos in Smith, 2012). 

 

V pričujoči raziskavi je akomodacija slušni vnos besedila. Če se izkaže, da učenci z 

disleksijo pri nalogah bralnega razumevanja s slušnim medijem vnosa dosegajo boljše 

rezultate kot pri nalogah brez njega in ko ne bodo hkrati učenci brez disleksije pri bralnih 

nalogah s slušnim medijem vnosa uspešnejši kot pri nalogah brez tega, to pomeni, da gre 

za akomodacijo in ne modifikacijo, kar pomeni, da nismo spremenili pomena raziskave, ki 

smo ga merili. To pa je bralno razumevanje.  
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Prikaz možnega učinka akomodacij na konstrukt in število doseženih točk na testu 

(Kormos in Smith, 2012). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ali akomodacija spremeni testni 

konstrukt? 

DA NE 
To je modifikacija. 

 

Ali akomodacija izboljša 

število doseženih točk pri 

učencih s specifičnimi učnimi 

težavami? 

DA NE 
Akomodacija ni 

uporabna. 

 

Ali učenci s specifičnimi 

učnimi težavami dosežejo 

večje število točk kot učenci 

brez specifičnih učnih težav? 

 

Ali akomodacija izboljša 

število doseženih točk tudi pri 

drugih učencih? 

DA NE Akomodacija bi 

morala biti 

odobrena za 

učence z 

disleksijo/SUT. 

NE DA 
Akomodacija bi  

morda lahko bila 

odobrena za učence s 

SUT/disleksijo. 

Akomodacija 

spremeni število 

doseženih točk za 

vse učence. 
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3.4.2 Vrste akomodacij za pomoč pri bralnem razumevanju učencev z 

disleksijo pri pouku tujega jezika 
 

Preden se naredijo večje modifikacije na ravni kurikula, je dobro najprej preizkusiti, ali 

zadostujejo možne akomodacije. Učenci z disleksijo največkrat potrebujejo tako 

akomodacije kot modifikacije. Zmožnost branja lahko razvijejo s pomočjo prilagojenih 

navodil in gradiv. Potrebujejo prilagojene metode, pripomočke in podporo, da lahko 

dosežejo ustrezno razredno raven v kurikulumu (Rief in Stern, 2010). V nadaljevanju so 

opisane nekatere vrste akomodacij, primerne za učence z disleksijo.  

 

1. Uporaba podporne tehnologije (npr. računalniki, CD-predvajalniki, prenosni 

predvajalniki)  

 

Navodila, zgodbe in posebne učne ure lahko tudi posnamemo. Učenec si jih tako lahko 

večkrat predvaja in lažje razume navodila ali pojme. Za izboljšanje bralnih zmožnosti 

učenec lahko bere natisnjeno besedilo tiho ob sočasnem poslušanju zvočnega posnetka 

vsebine besedila. 

 

2. Pojasnjevanje ali poenostavljanje pisnih navodil 

 

Nekatera navodila niso napisana v odstavkih in vsebujejo veliko informacij. To je za 

nekatere učence lahko prenaporno. Učitelj lahko v tem primeru pomaga tako, da podčrta 

ali označi pomembne dele navodil. Pri številnih učencih s specifičnimi učnimi težavami 

zadostuje preoblikovanje navodil. 

 

Primer navodil: Naloga bo pokazala, kako dobro znaš poiskati veznike. Preberi 

vsak stavek. Išči veznike. Ko odkriješ veznik, ga poišči na seznamu veznikov pod 

vsakim stavkom. Nato obkroži številko odgovora v stolpcu za odgovore.  

 

Poenostavljen primer zgornjih navodil: Preberi vsako poved in obkroži vse veznike.  

 

3. Označevanje ključnih informacij 

 

Če učenec lahko bere običajen učbenik, toda ima pri tem težave z iskanjem pomembnih 

informacij, mu učitelj lahko le-te označi s flomastrom za označevanje.   

 

4. Razvijanje bralnih smernic 

 

Smernice za branje, zbrane v vodniku, zagotavljajo učencu »cestni zemljevid« o tem, kaj je 

napisano, in ponavljajoča vprašanja, ki učencu pomagajo, da se osredotoči na pomembno 

vsebino. Bralcu pomaga razumeti glavne ideje in razbrati številne podrobnosti, ki so 

povezane z glavnimi idejami. Vodnik branja je lahko razvit skozi odstavke, strani ali 

poglavja.  

 

5. Hkratno kombiniranje verbalnih in vizualnih informacij 

 

Verbalne informacije lahko zagotovimo s pomočjo vizualnega gradiva (npr. s pomočjo 

prosojnic ali učnih listov).  
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6. Oblikovanje hierarhičnih delovnih listov 

 

Učitelj lahko naredi delovne liste z nalogami, urejenimi od lažjega proti težjemu. 

Uspešnost pri reševanju enostavnejših nalog namreč pomaga učencem, da začnejo delati.   

 

7. Uporaba fleksibilnega časa pri delu 

 

Učencem, ki so počasnejši, lahko nudimo dodaten čas za dokončanje nalog.  

 

8. Velikost črk, vrstic, stavkov 

 

Ne glede na to, ali imamo disleksijo ali ne, lažje razumemo in sledimo krajšim vrsticam. 

Maksimalna dolžina vrstice, ki naj bi omogočala dobro razumevanje, je sestavljena iz 80 

znakov. To predstavlja 15 cm dolgo vrstico. Namesto dolgih vrstic je priporočljiva uporaba 

dveh stolpcev. Besedilo je lažje razumljivo, če je oblikovano v obliki krajših sklopov. 

Minimalna velikost črk naj bo 12 pt, najbolje pa 14 pt do 18 pt, saj so besedila pogosto 

oblikovana v manjšem tisku. Besedilo naj bo kratko, jedrnato in jasno. Tako bo bralec lažje 

razumel besedilo in sporočilo, ki mu ga želi povedati sporočevalec (Raduly-Zorgo idr., 

2010). 

 

9. Barva papirja in črk 

 

Učenci z disleksijo so lahko občutljivi na kontrast. Močan kontrast med bleščeče belim 

papirjem in črnim črnilom lahko povzroči, da učencem z disleksijo črke pred očmi 

poplesavajo, zato težje berejo tudi besedilo, napisano z rdečo ali zeleno barvo. Bel papir 

nase povleče ultravijolično svetlobo in jo spremeni v vidno. Le-ta papir naredi še bolj bel 

in s tem za učence z disleksijo še bolj nejasen in nečitljiv. Najpogosteje uporabljena barva 

papirja je krem ali bledo rumena barva, zelo primeren pa je tudi recikliran papir (Raduly-

Zorgo idr., 2010). Posameznikom z disleksijo barvno ozadje zmanjša vizualne težave in 

jim izboljša berljivost natisnjenega besedila. Posledično bralec bere hitreje, dalj časa, 

besedilo mu je bolj razumljivo in je pri branju manj utrujen (Košak Babuder, 2014). Če je 

papir bleščeč in sijoč, njegovi odsevi razbijajo besedilo, to pa učencem dodatno otežuje 

branje. Uporaba manj sijoče podlage zmanjša kontrast in tako besedilo postane dostopnejše 

tudi učencem z disleksijo (Raduly-Zorgo idr., 2010). Priporočljiva je uporaba kombinacije 

pastelnega ozadja in temnega tiska (Košak Babuder, 2014). Zelo pomembna pa je tudi 

debelina papirja, saj besedilo na pretankem papirju proseva na drugo stran. To pa 

zmanjšuje učenčevo berljivost (Raduly-Zorgo idr., 2010). Pri vseh posameznikih, ki imajo 

težave z branjem, je dobro, da njihovo branje preverimo z bralnimi ravnili. To so barvna 

ravnila, ki so namenjena prekrivanju besedil in posameznikom pomagajo pri obvladovanju 

simptomov disleksije (Košak Babuder, 2014). 

 

10. Tip črk 

 

Namesto serifne pisave Times New Roman uporabimo sans serifne pisave, kot so Arial, 

Comic Sans ali Verdana, Helvetica, Trebuchet, Tahoma, Century Gothic in Calibri 

(Raduly-Zorgo idr., 2010).  
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11. Oblikovanje besedila 

 

Posamezniki z disleksijo veliko lažje berejo besedilo z večjim razmikom med vrsticami, 

znaki in stolpci, saj jim le-ti omogočajo, da ne preskakujejo z enega stolpca na drugega in 

jim zagotavljajo jasen potek besedila. Priporočljiv razmik med vrsticami je 1,5 in leva 

poravnava besedila (ne obojestranska), saj ne povzroča toliko vizualnih motenj, ki so za 

učenca z disleksijo zelo moteče. Dobro je upoštevati tudi, da začetek stavka ne stoji na 

koncu vrstice, saj je le-to prav tako moteče za bralca. V besedilo je priporočljivo vključiti 

tudi tabelo ali okvirček, v veliko pomoč pa jim je tudi uporaba alinej v besedilu (Raduly-

Zorgo idr., 2010). 
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III. EMPIRIČNI DEL 
 

 

4. PROBLEM IN CILJ MAGISTRSKEGA DELA 
 

4.1 PROBLEM RAZISKAVE 

 
Glavno raziskovalno vprašanje je, ali slušni medij učencem z disleksijo izboljša rezultate 

pri bralnem razumevanju besedil v angleščini. Za ta raziskovalni problem sem se odločila, 

ker v obstoječih raziskavah tovrstni problem še ni bil dovolj dobro empirično raziskan, še 

posebej na področju tujega jezika pri mlajših učencih, čeprav imajo učenci z disleksijo 

večkrat možnost pomoči bralca oziroma slušnega vnosa pri bralnih nalogah, še posebej v 

izpitnih situacijah.  

 

Poslušanje ob branju naj bi posameznikom z disleksijo pri reševanju nalog bralnega 

razumevanja dajalo prednost, saj jim napisanega besedila v tem primeru ni potrebno 

dekodirati. Zato nekateri raziskovalci trdijo, da poslušanje ob branju ni akomodacija, 

ampak modifikacija, ki vpliva na veljavnost konstrukta naloge (Kormos in Smith, 2012). 

Ker se je pogosto težko odločiti, ali ima določena akomodacija vpliv na veljavnost testa, je 

pri tem dobro upoštevati spodnja tri vprašanja (Philips, 1994):  

 

- Ali akomodacija spremeni konstrukt, ki bo merjen? 

- Ali akomodacija spremeni pomen rezultatov? 

- Ali akomodacija pomaga tudi posameznikom brez disleksije? 

 

Z raziskavo želimo ugotoviti, ali učencem z disleksijo poslušanje ob branju res izboljša 

rezultate preizkusov bralnega razumevanja.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tadeja Deželan, magistrsko delo 

29 

 

4.2 CILJI RAZISKAVE 

 
Cilj: Raziskati želimo povezanost med vnosom slušnega medija in bralnim razumevanjem 

besedil v angleščini pri učencih z disleksijo. 

 

Rezultate bomo analizirali na podlagi treh različnih testov, in sicer: 

1. učenci besedilo samo berejo; 

2. učenci besedilo berejo in poslušajo hkrati; 

3. učenci besedilo samo poslušajo.  

 

Rezultate bomo najprej primerjali med vsemi vključenimi učenci skupaj, nato pa jih bomo 

primerjali še med skupino učencev z disleksijo in skupino učencev brez disleksije.  

 

C 1: Ugotoviti, ali obstajajo razlike med rezultati testov 1, 2, 3 na vzorcu vseh vključenih 

učencev. 

 

C 2: Ugotoviti, ali obstajajo razlike med rezultati testov 1, 2, 3 za skupino učencev z 

disleksijo in skupino učencev brez disleksije.  

 

C 3: Ugotoviti, kakšna je povezanost med dečki in deklicami na vzorcu vseh vključenih 

učencev ter rezultati testov 1, 2, 3. 

 

C 4: Ugotoviti, kakšna je povezanost med dečki in deklicami z disleksijo in brez nje ter 

rezultati testov 1, 2, 3. 

 

C 5: Ugotoviti, kakšna je povezanost med količino učenčevega gledanja oddaj na teden v 

angleščini in rezultati testov 1, 2, 3 na vzorcu vseh vključenih učencev. 

 

C 6: Ugotoviti, kakšna je povezanost med količino učenčevega gledanja oddaj na teden v 

angleščini in rezultati testov 1, 2, 3 pri skupini učencev z disleksijo in skupini učencev brez 

disleksije. 

 

C 7: Ugotoviti, kakšna je povezanost med količino učenčevega branja na teden v angleščini 

in rezultati testov 1, 2, 3 na vzorcu vseh vključenih učencev. 

 

C 8: Ugotoviti, kakšna je povezanost med količino učenčevega branja na teden v angleščini 

in rezultati testov 1, 2, 3 pri skupini učencev z disleksijo in skupini učencev brez disleksije. 
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4.3 HIPOTEZE 

 
Na podlagi študija strokovne literature in svojih razmišljanj sem postavila naslednje 

hipoteze: 

 

H 1: Rezultati testov 1, 2, 3 se bodo na vzorcu vseh vključenih učencev statistično 

pomembno razlikovali. 

 

H 2: Rezultati testov 1, 2, 3 se bodo pri skupini učencev z disleksijo in skupini učencev 

brez disleksije statistično pomembno razlikovali. 

 

H 3: Dečki in deklice se bodo v rezultatih testov 1, 2, 3 glede na vzorec vseh vključenih 

učencev statistično pomembno razlikovali.  

 

H 4: Dečki in deklice z disleksijo se v rezultatih testov 1, 2, 3 ne bodo statistično 

pomembno razlikovali. 

 

H 5: Vsi vključeni učenci, ki gledajo na teden več ur oddaje v angleščini, bodo pri 

reševanju testov bolj uspešni. 

 

H 6: Skupina učencev z disleksijo, ki gleda na teden več ur oddaje v angleščini, se bo v 

rezultatih testov statistično pomembno razlikovala od skupine učencev brez disleksije. 

 

H 7: Vsi vključeni učenci, ki berejo na teden več ur v angleščini, se bodo v rezultatih 

testov statistično pomembno razlikovali. 

 

H 8: Skupina učencev z disleksijo, ki bere na teden več ur v angleščini, se bo v rezultatih 

testov statistično pomembno razlikovala od skupine učencev brez disleksije.  
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5. METODE DELA 
 

Raziskovalni pristop magistrskega dela je bil kvantitativen. V raziskavi sem uporabila 

deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno raziskovalno metodo. 

 

 

5.1 OPIS VZORCA 

 

V raziskavi je sodelovalo 280 učencev 6. razredov iz 9 različnih osnovnih šol po Sloveniji. 

Njihova starost je bila med 11,10 let in 12,80 let (M = 11,85 let; SD = 0,42 let). Večina 

sodelujočih je bila izbranih naključno, čim več učencev s potrjeno disleksijo, ki ustrezajo 

kriterijem vzorca, pa je bilo vključenih v raziskavo s pomočjo Svetovalnega centra v 

Ljubljani. Pred testiranjem smo pridobili soglasja staršev za sodelovanje otrok v raziskavi. 

Zbiranje podatkov je bilo anonimno. 

 
 

Tabela 1: Struktura vzorca glede na lokacijo osnovne šole 
 

 Osnovna šola f % 

OŠ 1 37 13,2 

OŠ 2 65 23,2 

OŠ 3 51 18,2 

OŠ 4 34 12,1 

OŠ 5 32 11,4 

OŠ 6 23 8,2 

OŠ 7 24 8,6 

Druge šole 14 5,0 

Skupaj 280 100,0 

 

 

 
 

Graf 1: Lokacije anketiranih osnovnih šol  
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Iz grafa 1 je razvidno, da od vseh 280 (100 %) največji delež (23 %) anketirancev 

predstavljajo učenci iz OŠ 2. Nekoliko manj (18 %) anketiranih je bilo iz OŠ 3. 13 % 

učencev je bilo iz OŠ 1. Enak odstotek (12 %) predstavljajo učenci iz OŠ 4 in OŠ 5. 9 % 

predstavljajo anketiranci iz OŠ 7, 8 % učenci OŠ 6 in najmanj (5 %) predstavljajo učenci iz 

drugih osnovnih šol.  

 

 

Tabela 2: Struktura vzorca glede na disleksijo 

 

 status disleksije f % 

brez disleksije 233 83,2 

z disleksijo 47 16,8 

skupaj 280 100,0 

 

Rezultati kažejo, da je bilo od vseh 280 (100 %), 233 (83, 2 %) anketiranih učencev brez 

disleksije in 47 (16,8 %) učencev s potrjeno disleksijo. 

 

 

Tabela 3: Struktura vzorca glede na spol 

 

 spol f % 

dečki 165 58,9 

deklice 115 41,1 

skupaj 280 100,0 

 

  

 
 

Graf 2: Spol anketirancev 

 

Iz grafa 2 je razvidno, da je bilo v vzorec vključenih 165 (59 %) dečkov in 115 (41 %) 

deklic. 
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Tabela 4: Struktura vzorca posameznikov z disleksijo glede na spol  
 

spol f % 

dečki 33 70,8 

deklice 14 29,2 

skupaj 47 100,0 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da je bilo v vzorec vključenih 33 (70,8 %) dečkov z disleksijo in 14 

(29,2 %) deklic z disleksijo. 

 

5.2 MERSKI INSTRUMENTI 

 

V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik (Priloga 9.1). Z njim smo pridobili osnovne 

podatke o učencih in podatke o tem, koliko časa na teden so bili izpostavljeni televizijskim 

programom v angleščini ter koliko časa na teden so brali za zabavo v angleščini. Uporabili 

smo še štiri teste bralnega razumevanja in pripadajoče posnetke, ki so bili že uporabljeni za 

Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu osnovne šole v letih 2006, 2009, 2011 in 2015 

(prosto dostopni na spletni strani Državnega izpitnega centra). Testi so standardizirani 

(Priloga 9.2). Z njimi smo preverili bralno razumevanje besedil, napisanih v angleščini. 

Dokazano je bilo, da imajo vsi štirje testi sprejemljiv indeks zanesljivosti (Tabela 5). Za 

akomodaciji poslušanje in poslušanje ob branju, je bilo posneto počasno govorjenje 

besedila naravnega govorca ameriške angleščine (Tabela 5). Vsakemu besedilu sledi 6 

vprašanj bralnega razumevanja. Vprašanja zahtevajo kratke odgovore, dolge od 1 do 6 

besed.  

 
 

Tabela 5: Karakteristike testov (Kincaid, Fishburne, Rogers in Chissom, 1975) 
 

 

Test Naslov Vrednost 

Flesh-

Kincaid 

Zanesljivost Število 

besed v 

besedilu 

Hitrost 

govorjenja 

posnetka  

(št. besed/min) 

A Sandy 

Camping 

4,5 0,95 309 96,5 

B Pirates 3,3 0,94 280 111,5 

C Max-imum 

Tasty 

4,7 0,92 306 120,4 

D Floating 

School 

3,3 0,87 165 118,7 

 

Flesch Kincaid Grade Level Formula predstavlja težavnostno stopnjo branja raznih knjig in 

besedil. Nižja kot je vrednost Flesh-Kincaid, lažje berljivo je besedilo.  

Iz tabele 5 je razvidno, da smo izbrali tista besedila, pri katerih je bila težavnostna stopnja 

opredeljena z vrednostjo Flesh-Kincaid med 3,3 do 4,7.  
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5.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Najprej smo se obrnili na različne osnovne šole in ravnatelje zaprosili za sodelovanje v 

raziskavi. Na začetku raziskovanja smo uporabili raziskovalno tehniko anketiranja, nato pa 

smo izvedli še testiranje. Raziskava je potekala v mesecu decembru 2016. Vsi učenci so 

rešili en preizkus le s pomočjo poslušanja besedila, kar pomeni, da so dobili le list z 

vprašanji, na katere so morali odgovoriti na podlagi poslušanega posnetka (posnetek so 

poslušali dvakrat). Dva preizkusa bralnega razumevanja sta temeljila le na branju, kar 

pomeni, da so učenci dobili test z angleškim besedilom in vprašanja, ki se nanašajo na 

besedilo. Četrti preizkus pa je temeljil na branju in poslušanju hkrati, kar pomeni, da so 

učenci dobili list z angleškim besedilom in vprašanji, na katera so morali odgovoriti s 

pomočjo besedila in hkratnega poslušanja besedila v angleščini (posnetek so poslušali 

enkrat, besedilo pa so imeli lahko ves čas pred seboj). Vsak učenec je rešil 4 preizkuse 

bralnega razumevanja oz. 4 različne bralne naloge. Namen preizkusov je bil pridobiti 

podatke o tem, na kakšen način učenci z disleksijo najbolje razumejo angleška besedila (da 

besedilo zgolj preberejo ali ga berejo in poslušajo hkrati ali pa besedilo zgolj poslušajo). 

 

5.4 SPREMENLJIVKE 

5.4.1 Neodvisne spremenljivke 

 

- Status glede disleksije: učenci brez disleksije in z disleksijo, 

- Spol: moški in ženski, 

- Načini reševanja testov: samo branje, branje in poslušanje hkrati ter samo 

poslušanje. 

5.4.2 Odvisne spremenljivke 

 

- Bralno razumevanje: število doseženih točk na posameznem testu (A, B, C in D) na 

podlagi treh različnih načinov (branje, poslušanje + branje in poslušanje).  

 

 

5.5 STATISTIČNA ANALIZA 

 

Podatke v empiričnem delu magistrskega dela smo analizirali z računalniškim programom 

za statistično analizo SPSS. Pri tem smo uporabili naslednje statistične metode: 

- opisna statistika: frekvence (f), odstotki (%), aritmetična sredina (M), standardni 

odklon (SD); 

- enosmerna analiza variance: osnovna (F) in aproksimativna po Welchovi metodi 

(F); 

- aposteriorne primerjave: Hochberg's GT2 in Games-Howell; 

- dvosmerna analiza variance (F);  

- trismerna analiza variance (F); 

- Pearsonov koeficient korelacije (r). 

 

Stopnja tveganja pri statističnem sklepanju je bila 0,05.  
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6. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

V nadaljevanju magistrskega dela so predstavljeni rezultati postavljenih hipotez in analize 

odgovorov učencev, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Rezultate smo 

predstavili v tabelah in opisno. 

 

6.1 Materni jezik 

 

 

Tabela 6: »kateri je tvoj materni jezik« 
 

 f % 

slovenščina 280 100,0 

 

Rezultati kažejo, da je slovenščina materni jezik vseh 280 (100 %) anketirancev. 

V vzorec smo vključili samo materne govorce slovenščine. To pa zato, ker v raziskavi 

nismo želeli imeti še ene dodatne spremenljivke, saj bi se potem preusmerili na področje 

dvojezičnosti in bi prišli do drugih vplivov. To pa ne bi sovpadalo s temo naše raziskave.  

 

6.2 Obiskovanje vrtca 

 

 

Tabela 7: »ali si obiskoval/-a vrtec« 
 

 f % 

ne 5 1,8 

da 275 98,2 

skupaj 280 100,0 

 

Iz rezultatov, prikazanih v tabeli 7, je razvidno, da je večina, kar 275 (98,2 %) 

anketirancev, obiskovala vrtec. Le 1,8 % (5) anketirancev vrtca ni obiskovalo. 

V evalvacijski študiji z naslovom Učinki uvajanja kurikuluma za vrtce na področju 

komunikacije in socioemocionalnega razvoja otrok, iz leta 2003, avtoric Marjanovič 

Umek, Zupančič, Fekonja in Kavčič, sem zasledila, da večina raziskav o vplivu vrtca na 

otrokov spoznavni razvoj, potrjuje pozitivni vpliv na razvoj otrokovega mišljenja in 

govora. Obiskovanje vrtca ravno tako pozitivno vpliva na otrokov socialni in čustveni 

razvoj. Kakovost vzgojnega dela v vrtcih naj bi pomembno vplivala na razvoj otrok na 

različnih področjih (Marjanovič Umek, Zupančič, Fekonja in Kavčič, 2003). Iz tega lahko 

sklepam, da obiskovanje vrtca najverjetneje pozitivno vpliva tudi na uspešnost učenja 

drugega/tujega jezika.  
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6.3 Končna ocena pri slovenščini in angleščini v 5. razredu 

 

 

Tabela 8: »končna ocena pri slovenščini v 5. razredu« 
 

 f % 

2 3 1,1 

3 38 13,6 

4 108 38,6 

5 131 46,8 

skupaj 280 100,0 

 

Najvišjo končno oceno (5) pri slovenščini v 5. razredu ima 131 (46,8 %) anketirancev. 108 

(38,6 %) jih ima oceno 4, 38 (13,6 %) oceno 3 in 3 (1,1 %) imajo oceno 2.  

Iz teh rezultatov je razvidno, da smo v raziskavo zajeli celoten kontinuum otrok, torej šibke 

in dobre učence. Vendar pa ta porazdelitev učnih dosežkov učencev ni normalna. 

Porazdelitev bi bila normalna, če bi bilo 7 % učencev z najslabšim znanjem (ocena 1), 24 

% učencev takih, ki imajo nekoliko več znanja (ocena 2), 38 % učencev s povprečnim 

znanjem (ocena 3), 24 % učencev z malo nadpovprečnim znanjem (ocena 4) in 7 % 

učencev z največ znanja (ocena 5) (Milekšič, 2010).  

 

 

Tabela 9: »končna ocena pri angleščini v 5. razredu« 

 

 f % 

2 7 2,5 

3 43 15,4 

4 88 31,4 

5 142 50,7 

skupaj 280 100,0 
 

Rezultati kažejo, da ima od 280 (100 %) anketirancev malo več kot polovica tj. 142 (50,7 

%) anketirancev najvišjo končno oceno pri angleščini v 5. razredu. 88 (31, 4 %) jih ima 

končno oceno 4, 43 (15,4 %) oceno 3 in le 7 (2,5 %) oceno 2.  

Tudi v tem primeru porazdelitev učnih dosežkov učencev ni normalna. Zelo velik odstotek 

namreč predstavljajo učenci z največ znanja. To, da imajo učenci dobre ocene seveda ni 

slabo. Vendar se v zadnjih letih pri ocenjevanju pojavlja inflacija, kar pomeni, da so ocene 

iz leta v leto višje, hkrati pa niso povezane z boljšim znanjem. Mullen (1995, str. 29, v 

Zupanc in Bren, 2010) je inflacijo ocen opredelil kot »ocenjevanje, ki je manj strogo, 

kakor bi moralo biti«. Porazdelitev ocen v osnovnih šolah se je skozi čas močno 

spremenila. Od leta 1979 do 2004 se je končni uspeh učencev in učenk veliko izboljšal. 

Odstotek nezadostnih učencev se je od leta 2004 zmanjšal iz 2 % na 0 %. Odstotek 

odličnih učencev pa se je iz 16 % zvišal na 28 %. Povprečna ocena splošnega uspeha je 

bila leta 1979 dobra (3,3), leta 2004 pa že prav dobra (4,0). Zupanc in Bren (2010) 

domnevata, da se v osnovnih šolah zninžujejo merila pri ocenjevanju znanja, tako 

zadostnega kot odličnega. To pa naj bi pomenilo, da je splošnoizobraževalno znanje 

učencev, ki nadaljujejo svoje izobraževanje, vse slabše (Zupanc in Bren, 2010). 
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6.4 Začetek učenja angleščine 
 

 

Tabela 10: »kdaj si se začel/-a učiti angleščino« 
 

začetek učenja f % 

vrtec 99 35,4 

1. razred 72 25,7 

2. razred 22 7,9 

3. razred 18 6,4 

4. razred 69 24,6 

skupaj 280 100,0 

 

Iz tabele 10 je razvidno, da se je 99 (35,4 %) od 280 (100 %) anketiranih angleščino začelo 

učiti že v vrtcu. V prvem razredu se jih je začelo učiti angleščino 72 (25,7 %), v četrtem 69 

(24,6 %), v drugem 22 (7,9 %) in najmanj, 18 (6,4 %), v tretjem. 

Razlogov za učenje/poučevanje tujih jezikov v zgodnjem otroštvu je veliko. Otroci, ki 

uporabljajo dva ali več jezikov v vsakodnevnem življenju naj bi imeli drugačen pogled na 

svet. Lažje primerjajo različna mnenja, vrednote itd. Učenje tujega jezika ima učinek tudi 

na otrokovo zaznavanje sveta, drugih in njega samega. Zgodnje učenje tujega jezika 

pozitivno vpliva na intelektualni, čustveni in družbeni razvoj otroka (Pižorn, 2009). 

Curtain (1990, v Pižorn, 2009) meni, da začetek učenja tujega jezika pred desetim letom 

poglablja otrokovo spoznavanje, spodbuja kognitivni razvoj, razvoj osnovnih sposobnosti 

in izboljša veščine sporazumevanja, sposobnost pomnjenja ter slušne sposobnosti.   
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Tabela 11: Opisna statistika za skupni rezultat testa A glede na disleksijo, način 

reševanja in začetek učenja angleščine 

 

status 

disleksije 

način 

reševanja 

testa A 

začetek 

učenja 

angleščine 

M SD N 

brez 

disleksije 

branje vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,27 

3,57 

4,46 

2,67 

4,72 

4,11 

2,02 

2,19 

1,39 

2,18 

1,65 

2,00 

52 

35 

13 

9 

32 

141 

poslušanje + 

branje  

vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

5,29 

3,50 

4,00 

0,00 

5,00 

3,92 

1,50 

2,10 

. 

. 

. 

2,12 

7 

16 

1 

1 

1 

26 

poslušanje vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

3,52 

3,50 

5,25 

2,20 

3,00 

3,36 

2,10 

2,00 

0,50 

1,10 

2,08 

2,01 

29 

8 

4 

5 

20 

66 

skupaj vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,10 

3,54 

4,61 

2,33 

4,08 

3,88 

2,05 

2,10 

1,24 

1,88 

1,98 

2,04 

88 

59 

18 

15 

53 

233 

z disleksijo branje vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

3,25 

3,00 

2,33 

3,00 

1,40 

2,35 

2,06 

2,20 

2,31 

3,00 

1,65 

2,06 

4 

6 

3 

3 

10 

26 

poslušanje + 

branje 

vrtec 

1. razred 

skupaj 

3,67 

5,25 

4,30 

2,25 

0,96 

1,95 

6 

4 

10 

poslušanje vrtec 

1. razred 

2. razred 

4. razred 

skupaj 

1,00 

1,67 

0,00 

2,00 

1,64 

. 

2,08 

. 

2,76 

2,25 

1 

3 

1 

6 

11 

skupaj vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

3,27 

3,38 

1,75 

3,00 

1,62 

2,60 

2,10 

2,22 

2,22 

3,00 

2,06 

2,24 

11 

13 

4 

3 

16 

47 

 

Tabela 11 se nadaljuje na naslednji strani. 
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skupaj branje vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,20 

3,49 

4,06 

2,75 

3,93 

3,84 

2,02 

2,17 

1,73 

2,26 

2,17 

2,10 

56 

41 

16 

12 

42 

167 

poslušanje + 

branje  

vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,54 

3,85 

4,00 

0,00 

5,00 

4,03 

1,98 

2,03 

. 

. 

. 

2,05 

13 

20 

1 

1 

1 

36 

poslušanje vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

3,43 

3,00 

4,20 

2,20 

2,77 

3,12 

2,11 

2,10 

2,39 

1,10 

2,23 

2,12 

30 

11 

5 

5 

26 

77 

skupaj vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,01 

3,51 

4,09 

2,44 

3,51 

3,66 

2,06 

2,11 

1,80 

2,00 

2,24 

2,12 

99 

72 

22 

18 

69 

280 

 

Rezultati v tabeli 11 kažejo, da so učenci brez disleksije, ki so se angleščino začeli učiti že 

v vrtcu,  v povprečju dosegli najvišje rezultate, in sicer pri akomodaciji »poslušanje + 

branje« (M = 5,29; SD = 1,49). Učenci brez disleksije, ki so se začeli angleščino učiti v 1. 

razredu, so v povprečju najvišje rezultate dosegli pri »branju« (M = 3,57; SD = 2,18).  

 

Učenci z disleksijo, ki so se angleščino začeli učiti v vrtcu, so v povprečju dosegli najvišji 

rezultat pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 3,67; SD = 2,25). Sicer so med učenci 

z disleksijo v povprečju največ točk dosegli tisti, ki so se angleščino začeli učiti v 1. 

razredu, ravno tako pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 5,25; SD = 0,95).  

 

Tudi če pogledamo rezultate vseh učencev z disleksijo skupaj, so v povprečju največ točk 

dosegli tisti, ki so se angleščino začeli učiti v 1. razredu (M = 3,38; SD = 2,21), in nekoliko 

manj tisti, ki so se začeli učiti že v vrtcu (M = 3,27; SD = 2,10). Rezultati vseh učencev z 

disleksijo in brez nje skupaj kažejo, da so tisti, ki so se začeli učiti angleščino v vrtcu, v 

povprečju največ točk dosegli pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 4,54; SD = 

1,98). Tisti, ki so se angleščino začeli učiti v 1. razredu, so bili v povprečju najbolj uspešni 

pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 3,85; SD = 2,03).  

 

Rezultati ne glede na akomodacijo in status disleksije kažejo, da so v povprečju najvišje 

število točk dosegli tisti, ki so se angleščino začeli učiti v 2. razredu (M = 4,09; SD = 

1,79), nekoliko manj pa tisti, ki so se začeli učiti že v vrtcu (M = 4,01; SD = 2,06). V 

povprečju so enako število točk dosegli tisti, ki so se angleščino začeli učiti v 1. in 4. 

razredu (M = 3,51). Najmanj točk v povprečju so dosegli tisti, ki so se angleščino začeli 

učiti v 3. razredu (M = 2,44), vendar je bilo le-teh tudi najmanj anketiranih. Če 

povzamemo, lahko rečemo, da so v večini test A bolje rešili tisti, ki so se angleščino začeli 

učiti zgodaj.  
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Tabela 12: Analiza razlik testa A glede na disleksijo, način reševanja in začetek učenja 

angleščine 
 

vir razlik F p 

status disleksije 10,46 0,001 

način reševanja testa A 1,823 0,164 

začetek učenja angleščine 1,170 0,324 

status disleksije * način reševanja testa A 1,254 0,287 

status disleksije * začetek učenja angleščine 1,810 0,127 

način reševanja testa A * začetek učenja angleščine 0,416 0,911 

status disleksije * način reševanja testa A * začetek učenja 

angleščine 
2,181 0,072 

 

Rezultati v tabeli 12 kažejo, da pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa A glede na disleksijo (p < 0,05). Učenci brez disleksije so bili 

pri reševanju testa A bolj uspešni kot učenci z disleksijo.  
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Tabela 13: Opisna statistika za skupni rezultat testa B glede na disleksijo, način 

reševanja in začetek učenja angleščine  

 
status 

disleksije 

način 

reševanja 

testa B 

začetek 

učenja 

angleščine 

M SD N 

brez 

disleksije 

branje 

 

 

 

 

vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,71 

4,20 

4,15 

3,44 

4,37 

4,38 

1,58 

1,89 

2,27 

1,59 

1,60 

 1,74 

52 

35 

13 

9 

32 

141 

poslušanje + 

branje  

vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,83 

4,88 

5,00 

3,00 

4,55 

4,62 

1,34 

1,89 

1,41 

1,41 

1,32 

1,46 

29 

8 

4 

5 

20 

66 

poslušanje vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,86 

3,87 

3,00 

,00 

6,00 

4,04 

1,86 

1,89 

. 

. 

. 

2,01 

7 

16 

1 

1 

1 

26 

skupaj vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,76 

4,20 

4,28 

3,07 

4,47 

4,41 

1,51 

1,88 

2,05 

1,67 

1,49 

1,70 

88 

59 

18 

15 

53 

233 

z disleksijo branje vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,00 

2,80 

3,00 

1,00 

2,60 

2,79 

1,59 

1,95 

2,29 

1,73 

1,85 

1,86 

56 

40 

16 

11 

42 

165 

poslušanje + 

branje 

vrtec 

1. razred 

2. razred 

4. razred 

skupaj 

3,00 

3,67 

1,00 

2,83 

2,91 

. 

2,31 

. 

2,64 

2,26 

1 

3 

1 

6 

11 

poslušanje vrtec 

1. razred 

3. razred 

skupaj 

2,50 

3,00 

0,00 

2,50 

1,87 

1,23 

. 

1,68 

6 

5 

1 

12 

skupaj vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

3,09 

3,08 

2,50 

0,67 

2,69 

2,74 

1,81 

1,75 

2,38 

0,58 

2,18 

1,95 

11 

13 

4 

3 

16 

47 

Tabela 13 se nadaljuje na naslednji strani. 
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skupaj branje vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,66 

4,03 

3,94 

3,00 

3,95 

4,15 

1,59 

1,95 

2,29 

1,73 

1,85 

1,86 

56 

40 

16 

11 

42 

165 

poslušanje + 

branje  

vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,77 

4,55 

4,20 

3,00 

4,15 

4,38 

1,36 

1,97 

2,17 

1,41 

1,80 

1,69 

30 

11 

5 

5 

26 

77 

poslušanje vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

3,77 

3,67 

3,00 

0,00 

6,00 

3,55 

2,17 

1,77 

. 

0,00 

. 

2,02 

13 

21 

1 

2 

1 

38 

skupaj vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,58 

4,00 

3,95 

2,67 

4,06 

4,13 

1,62 

1,90 

2,17 

1,78 

1,82 

1,85 

99 

72 

22 

18 

69 

280 

 

Iz tabele 13 je razvidno, da so učenci brez disleksije, ki so se začeli učiti angleščino v 

vrtcu, v povprečju najvišje število točk dosegli pri akomodaciji »poslušanje« (M = 4,86; 

SD = 1,86). Tisti, ki so se začeli učiti v 1. razredu, so v povprečju najbolje reševali test B 

pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 4,88; SD = 1,88). Tudi rezultati vseh učencev 

brez disleksije skupaj kažejo, da so v povprečju najvišje število točk dosegli tisti, ki so se 

angleščino začeli učiti že v vrtcu (M = 4,76; SD = 1,50).  

 

Učenci z disleksijo, ki so se začeli učiti angleščino že v vrtcu, so v povprečju najvišje 

število točk dosegli pri »branju« (M = 4,00; SD = 1,82). Tisti, ki so se začeli učiti v 1. 

razredu, so bili najuspešnejši pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 3,67; SD = 

2,30). Rezultati vseh učencev z disleksijo, ne glede na način reševanja testa B kažejo, da so 

v povprečju najvišje število točk dosegli tisti, ki so se angleščino začeli učiti v vrtcu (M = 

3,09; SD = 1,81). Nekoliko manj so dosegli učenci, ki so se angleščino začeli učiti v 1. 

razredu (M = 3,08; SD = 1,75).  

 

Rezultati vseh učencev z disleksijo in brez nje skupaj glede na akomodacijo kažejo, da so 

tisti, ki so se začeli angleščino učiti v vrtcu, bili najbolj uspešni pri akomodaciji 

»poslušanje + branje« (M = 4,77; SD = 1,35). Le-ti so bili tudi na splošno najbolj uspešni 

med vsemi učenci skupaj, če spregledamo rezultat enega učenca, ki se je začel učiti 

angleščino v 4. razredu, pri akomodaciji »poslušanje« (M = 6,00; SD = 0,00). Tega 

rezultata ne moremo primerjati z drugimi, ker je bil takšen le eden. Rezultati vseh učencev 

z disleksijo in brez disleksije skupaj, ne glede na akomodacijo kažejo, da so v povprečju 

najvišje število točk dosegli tisti, ki so se angleščino začeli učiti v vrtcu (M = 4,58; SD = 

1,62). Iz tega lahko sklepamo, da zgodnje učenje angleščine pripomore k uspešnejšemu 

reševanju testov bralnega razumevanja.  
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Raziskave o kognitivnem razvoju kažejo, da nevronske povezave (mreže) delujejo bolj 

učinkovito od otrokovega rojstva do puberte. Če se otrok poleg maternega jezika uči še en 

jezik, se mreže za razumevanje in rabo jezika razširijo. Vnos tujega jezika v zgodnjem 

otroštvu torej pospeši ustvarjanje povezav v otroških možganih. Te povezave pa olajšajo 

učenje prvega in drugega jezika (Pižorn, 2009). Te ugotovitve raziskav sovpadajo z 

zgornjo analizo rezultatov o tem, da je zgodnji začetek učenja angleščine (vrtec, 1. in 2. 

razred) povezan z boljšim bralnim razumevanjem.  
 

 

Tabela 14: Analiza razlik testa B glede na disleksijo, način reševanja in začetek učenja 

angleščine 

 

vir razlik F p 

status disleksije 14,07 0,000 

način reševanja testa B 0,679 0,508 

začetek učenja angleščine 4,520 0,002 

status disleksije * način reševanja testa B 0,362 0,697 

status disleksije * začetek učenja angleščine 0,258 0,904 

način reševanja testa B * začetek učenja angleščine 0,653 0,733 

status disleksije * način reševanja testa B * začetek učenja angleščine 0,782 0,563 

 

Rezultati v tabeli 14 kažejo, da pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa B glede na disleksijo in začetek učenja angleščine (p < 0,05). 

Učenci brez disleksije so pri testu B v povprečju dosegli višje število točk kot učenci z 

disleksijo. Začetek učenja angleščine pa pozitivno vpliva na obe skupini učencev (brez 

disleksije in z disleksijo). 

 

Obsežnejše besedišče pripomore k lažjemu razumevanju besedil (Stanovich, 1986; 

Stanovich, 2000). Iz tega lahko sklepam, da otroci, ki začnejo besede tujega jezika usvajati 

že v vrtcu, 1. ali 2. razredu (ponavadi skozi igro in branje pravljic), posledično usvojijo več 

besed kot otroci, ki se z učenjem tujega jezika prvič srečajo šele v 3., 4. ali 5. razredu. Na 

podlagi rezultatov lahko sklepam, da je bralno razumevanje učencev v 6. razredih, ki se 

začnejo angleščino učiti zgodaj, zaradi domnevne večje količine usvojenih besed boljše.  
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Tabela 15: Opisna statistika za skupni rezultat testa C glede na disleksijo, način 

reševanja in začetek učenja angleščine 
 

status 

disleksije 

način 

reševanja 

testa C 

začetek 

učenja 

angleščine 

M SD N 

brez 

disleksije 

branje 

 

 

 

 

vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

5,11 

4,17 

5,40 

2,00 

3,95 

4,41 

1,35 

1,44 

0,89 

1,67 

1,36 

1,58 

36 

24 

5 

6 

21 

92 

poslušanje + 

branje  

vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,77 

4,41 

4,50 

2,80 

3,54 

4,34 

1,18 

1,23 

2,12 

0,84 

2,22 

1,51 

39 

17 

2 

5 

13 

76 

poslušanje vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,46 

3,39 

4,82 

3,75 

4,84 

4,29 

1,20 

1,79 

1,25 

2,06 

1,12 

1,52 

13 

18 

11 

4 

19 

65 

skupaj vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,86 

4,00 

4,94 

2,73 

4,17 

4,36 

1,26 

1,53 

1,21 

1,62 

1,60 

1,54 

88 

59 

18 

15 

53 

233 

z disleksijo branje vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

3,14 

3,63 

1,00 

0,00 

2,83 

3,00 

1,86 

2,13 

. 

. 

2,14 

2,05 

7 

8 

1 

1 

6 

23 

poslušanje + 

branje 

vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,33 

3,67 

3,00 

4,00 

1,25 

3,00 

0,58 

1,16 

. 

. 

1,50 

1,65 

3 

3 

1 

1 

4 

12 

poslušanje vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

2,00 

1,50 

2,00 

0,00 

2,33 

1,92 

. 

2,12 

1,41 

. 

1,97 

1,68 

1 

2 

2 

1 

6 

12 

skupaj vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

3,36 

3,31 

2,00 

1,33 

2,25 

2,72 

1,63 

1,97 

1,16 

2,31 

1,92 

1,89 

11 

13 

4 

3 

16 
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Tabela 15 se nadaljuje na naslednji strani.  
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skupaj branje vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,79 

4,03 

4,67 

1,71 

3,70 

4,13 

1,60 

1,62 

1,97 

1,70 

1,59 

1,77 

43 

32 

6 

7 

27 

115 

poslušanje + 

branje  

vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,74 

4,30 

4,00 

3,00 

3,00 

4,16 

1,15 

1,22 

1,73 

0,89 

2,26 

1,59 

42 

20 

3 

6 

17 

88 

poslušanje vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,29 

3,20 

4,38 

3,00 

4,24 

3,92 

1,33 

1,85 

1,61 

2,45 

1,72 

1,76 

14 

20 

13 

5 

25 

77 

skupaj vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,70 

3,87 

4,41 

2,50 

3,72 

4,08 

1,38 

1,63 

1,65 

1,76 

1,85 

1,71 

99 

72 

22 

18 

69 

280 

 

Rezultati v tabeli 15 kažejo, da so med učenci brez disleksije, ki so se angleščino začeli 

učiti že v vrtcu, v povprečju najvišje število točk dosegli pri »branju« (M = 5,11; SD = 

1,34). Sicer pa so v povprečju najvišje število točk med učenci brez disleksije dosegli tisti, 

ki so se angleščino začeli učiti v 2. razredu, pri »branju« (M = 5,40; SD = 0,89). Učenci 

brez disleksije, ki so se začeli učiti angleščino v 1. razredu, so bili najbolj uspešni pri 

akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 4,41; SD = 1,23). Rezultati vseh učencev brez 

disleksije skupaj, ne glede na način reševanja kažejo, da so največ točk v povprečju dosegli 

tisti, ki so se angleščino začeli učiti v 2. razredu (M = 4,94; SD = 1,21). Le nekoliko manj 

so dosegli tisti, ki so se angleščino začeli učiti že v vrtcu (M = 4,86; SD = 1,26).  

 

Med učenci z disleksijo so bili pri reševanju testa C najbolj uspešni tisti, ki so se 

angleščino začeli učiti v vrtcu, in sicer pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 4,33; 

SD = 0,57). Drugi, v povprečju najvišji rezultat, so dosegli tisti, ki so se angleščino začeli 

učiti v 1. razredu, prav tako pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 3,67; SD = 1,15). 

Tudi rezultati vseh učencev z disleksijo skupaj, ne glede na akomodacijo kažejo, da so bili 

najbolj uspešni tisti, ki so se angleščino začeli učiti v vrtcu (M = 3,36; SD = 1,62). Takoj 

za njimi pa so v povprečju največ točk dosegli tisti, ki so se angleščino začeli učiti v 1. 

razredu (M = 3,31; SD = 1,97).  

 

Rezultati vseh učencev z disleksijo in brez disleksije skupaj kažejo, da so v povprečju 

največ točk dosegli učenci, ki so se angleščino začeli učiti že v vrtcu, in sicer pri »branju« 

(M = 4,79; SD =1,59). Drugi, v povprečju najvišji rezultat, so prav tako dosegli učenci, ki 

so se začeli učiti angleščino že v vrtcu, vendar pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 

4,74; SD = 1,15). Tudi rezultati vseh učencev z disleksijo in brez disleksije skupaj, ne 

glede na akomodacijo kažejo, da so bili v povprečju najbolj uspešni tisti, ki so se 

angleščino začeli učiti že v vrtcu (M = 4,70; SD = 1,38). Na drugem mestu so učenci, ki so 
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se začeli učiti v 2. razredu (M = 4,41; SD = 1,65). Na tretjem pa tisti, ki so se začeli učiti v 

1. razredu (M = 3,87; SD = 1,62).  

Če povzamemo, so bili pri reševanju testa C najbolj uspešni tisti, ki so se angleščino začeli 

učiti v vrtcu. Zelo uspešni pa so bili tudi tisti, ki so se angleščino začeli učiti v 1. in 2. 

razredu.  

 

Strokovnjaki spodbujajo zgodnje učenje tujega jezika (v vrtcih in prvih razredih osnovne 

šole). Novejše raziskave pa kažejo, da naj bi bil najboljši čas za učenje tujih jezikov med 

tretjim in petim letom starosti. Rezultati standardiziranih testov so boljši pri dvojezičnih 

otrocih kot enojezičnih. Predvsem so boljši pri bralnem razumevanju, maternem jeziku in 

matematiki (Pižorn, 2009). Da je bralno razumevanje tistih, ki se začnejo učiti tuji jezik 

zgodaj (v vrtcu, 1. ali 2. razredu) boljše, smo potrdili v zgornji analizi rezultatov testa B. 

Rezultati torej kažejo, da začetek učenja angleščine vpliva na reševanje testov bralnega 

razumevanja. Sklepamo lahko, da zgodnje učenje angleščine pozitivno vpliva na bralno 

razumevanje učencev.  

 

 

Tabela 16: Analiza razlik testa C glede na disleksijo, način reševanja in začetek učenja 

angleščine 
 

vir razlik F p 

status disleksije 32,88 0,000 

način reševanja testa C 1,684 0,188 

začetek učenja angleščine 3,122 0,016 

status disleksije * način reševanja testa C 2,968 0,053 

status disleksije * začetek učenja angleščine 0,955 0,433 

način reševanja testa C * začetek učenja angleščine 2,221 0,027 

status disleksije * način reševanja testa C * začetek učenja angleščine 1,013 0,427 

 

Rezultati v tabeli 16 kažejo, da pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa C glede na disleksijo, začetek učenja angleščine, interakcijo 

statusa disleksije in načinom reševanja ter interakcijo načina reševanja in začetkom učenja 

angleščine (p < 0,05).  

 

Predelovanje informacij pri posameznikih z disleksijo je drugačno kot pri posameznikih 

brez disleksije. Zato imajo posamezniki z disleksijo probleme z branjem in posledično z 

bralnim razumevanjem (Raduly-Zorgo idr., 2010). Tudi zgornji rezultati kažejo razlike 

med učenci z disleksijo in brez nje. Zaradi boljšega branja so ponavadi pri reševanju testov 

bralnega razumevanja uspešnejši učenci brez disleksije. Iz rezultatov pa lahko sklepam, da 

so ob ustrezni podpori (poslušanje ob branju) lahko uspešnejši tudi učenci z disleksijo. Če 

pa se učenci začnejo učiti angleščino dovolj zgodaj (vrtec, 1. razred in 2. razred) in imajo 

posledično v ozadju usvojenih že kar nekaj besed ter teste bralnega razumevanja rešujejo s 

pomočjo poslušanja ob branju, so njihovi rezultati testov bralnega razumevanja lahko še 

boljši.  
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Tabela 17: Opisna statistika za skupni rezultat testa D glede na disleksijo, način 

reševanja in začetek učenja angleščine 
 

status 

disleksije 

način 

reševanja 

testa D 

začetek 

učenja 

angleščine 

M SD N 

brez 

disleksije 

branje 

 

 

 

 

vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

5,50 

4,46 

6,00 

4,33 

5,14 

5,10 

1,00 

1,87 

0,00 

1,86 

1,20 

1,42 

36 

24 

5 

6 

21 

92 

poslušanje + 

branje  

vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

5,31 

5,11 

5,73 

4,25 

5,95 

5,45 

0,86 

1,41 

0,47 

1,71 

0,23 

1,03 

13 

18 

11 

4 

19 

65 

poslušanje vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

5,33 

5,06 

3,50 

3,40 

4,15 

4,89 

0,90 

0,97 

3,54 

0,55 

1,73 

1,29 

39 

17 

2 

5 

13 

76 

skupaj vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

5,40 

4,83 

5,56 

4,00 

5,19 

5,13 

0,93 

1,52 

1,20 

1,46 

1,32 

1,29 

88 

59 

18 

15 

53 

233 

z disleksijo branje vrtec 

1. razred 

2. razred 

4. razred 

skupaj 

4,00 

4,57 

2,00 

3,83 

4,05 

1,53 

2,30 

. 

1,84 

1,86 

7 

7 

1 

6 

21 

poslušanje + 

branje 

vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

5,00 

4,67 

5,50 

2,50 

5,00 

4,64 

. 

1,16 

0,71 

0,71 

0,63 

1,15 

1 

3 

2 

2 

6 

14 

poslušanje vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

5,67 

5,33 

1,00 

5,00 

2,75 

4,17 

0,58 

0,58 

. 

. 

1,71 

1,90 

3 

3 

1 

1 

4 

12 

skupaj vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

4,55 

4,77 

3,50 

3,33 

4,00 

4,26 

1,44 

1,74 

2,38 

1,53 

1,63 

1,67 

11 

13 

4 

3 

16 
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Tabela 17 se nadaljuje na naslednji strani. 
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skupaj branje vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

5,26 

4,48 

5,33 

4,33 

4,85 

4,90 

1,22 

1,93 

1,63 

1,86 

1,43 

1,56 

43 

31 

6 

6 

27 

113 

poslušanje + 

branje  

vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

5,29 

5,05 

5,69 

3,67 

5,72 

5,30 

0,83 

1,36 

0,48 

1,63 

0,54 

1,09 

14 

21 

13 

6 

25 

79 

poslušanje vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

5,36 

5,10 

2,67 

3,67 

3,82 

4,80 

0,88 

0,91 

2,89 

0,82 

1,78 

1,40 

42 

20 

3 

6 

17 

88 

skupaj vrtec 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

skupaj 

5,30 

4,82 

5,18 

3,89 

4,91 

4,98 

1,03 

1,55 

1,62 

1,45 

1,47 

1,40 

99 

72 

22 

18 

69 

280 

 

Iz tabele 17 je razvidno, da so bili med učenci brez disleksije v povprečju najbolj uspešni 

tisti, ki so se angleščino začeli učiti v 2. razredu, in sicer pri »branju« (M = 6,00; SD = 

0,00). Tisti brez disleksije, ki so se začeli angleščino učiti v vrtcu, so bili ravno tako najbolj 

uspešni pri »branju« (M = 5,50; SD = 1,00). Drugi najvišji rezultat med učenci brez 

disleksije so dosegli tisti, ki so se angleščino začeli učiti v 4. razredu, in sicer pri 

akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 5,95; SD = 0,23). Tisti, ki so se začeli učiti v 1. 

razredu, so bili ravno tako najbolj uspešni pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 

5,11; SD = 1,41). Tudi tisti, ki so se začeli učiti v 2. razredu, so v povprečju največ točk 

dosegli pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 5,73; SD = 0,46).  

 

Med učenci z disleksijo so v povprečju najboljši rezultat dosegli učenci, ki so se angleščino 

začeli učiti v vrtcu, in sicer pri akomodaciji »poslušanje« (M = 5,67; SD = 0,58). V 

povprečju drugi najboljši rezultat so dosegli tisti, ki so se začeli učiti v 2. razredu, pri 

akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 5,50; SD = 0,70). Rezultati vseh učencev z 

disleksijo skupaj ne glede na akomodacijo kažejo, da so bili pri reševanju testa D najbolj 

uspešni tisti, ki so se angleščino začeli učiti v 1. razredu (M = 4,77; SD = 1,73). Nekoliko 

manj so v povprečju dosegli tisti, ki so se angleščino začeli učiti že v vrtcu (M = 4,55; SD 

= 1,44).  

 

Rezultati vseh učencev z disleksijo in brez nje skupaj, ne glede na način reševanja kažejo, 

da so bili pri reševanju testa D najbolj uspešni tisti, ki so se angleščino začeli učiti že v 

vrtcu (M = 5,30; SD = 1,02). Drugi, v povprečju najboljši rezultat, so dosegli tisti, ki so se 

angleščino začeli učiti v 2. razredu (M = 5,18; SD = 1,62). 

 

Otroci že zelo zgodaj začnejo poslušati pravljice in se na ta način že pripravljajo na branje. 

Ko začnejo z učenjem branja imajo posledično v ozadju že obsežno besedišče in so 

seznanje s slovnico svojega jezika. (Nation, 2009, v Erbeli in Pižorn, 2012). In ker mora za 
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razumevanje besedila bralec razumeti pomen posameznih besed in vedeti, kako se te 

besede med seboj povezujejo v povedi, menim, da zgodnje učenje tujega jezika lahko 

delno pripomore k boljšemu bralnemu razumevanju.  

 

 

Tabela 18: Analiza razlik testa D glede na disleksijo, način reševanja in začetek učenja 

angleščine 

 

vir razlik F p 

status disleksije 10,84 0,00 

način reševanja testa D 3,201 0,04 

začetek učenja angleščine 3,336 0,01 

status disleksije * način reševanja testa D 1,956 0,14 

status disleksije * začetek učenja angleščine 2,322 0,06 

način reševanja testa D * začetek učenja angleščine 3,420 0,00 

status disleksije * način reševanja testa D * začetek učenja angleščine 1,641 0,12 

 

Rezultati v tabeli 18 kažejo, da pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa D glede na disleksijo, način reševanja, začetek učenja 

angleščine ter interakcijo načina reševanja in začetek učenja angleščine (p < 0,05).  

 

Eden izmed razlogov za zgodnje učenje/poučevanje tujih jezikov v zgodnjem otroštvu je 

tudi boljše razumevanje in komuniciranje v dodatnih jezikih (Pižorn, 2009). Zgornja 

analiza testa D (tabela 17) prikazuje, da je razumevanje učencev, ki so se angleščino začeli 

učiti zgodaj res boljše, saj so njihovi rezultati testa D višji od učencev, ki so se angleščino 

začeli učiti kasneje (v 3., 4. ali 5. razredu). Razlike v povprečnih rezultatih glede na 

začetek učenja pa so statistično pomembne (tabela 18).  

 

 

 

6.5 Rezultati testov glede na način reševanja, disleksijo in spol 

 

Hipoteza 1: Rezultati testov 1, 2, 3 se bodo na vzorcu vseh vključenih učencev statistično 

pomembno razlikovali. 

 

 

Tabela 19: Opisna statistika za skupni rezultat testa A glede na način reševanja 
 

način reševanja 

testa A N M SD 

branje 167 3,84 2,10 

poslušanje + branje 36 4,03 2,05 

poslušanje 77 3,12 2,12 

 

Iz tabele 19 je razvidno, da se vsi učenci, vključeni v raziskavo, razlikujejo v povprečno 

doseženem številu točk posameznih akomodacij. Najvišje povprečno število točk na testu 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tadeja Deželan, magistrsko delo 

50 

 

A so dosegli pri akomodaciji »poslušanje+branje« (M = 4,03; SD = 2,05), nekoliko manj 

pri »branju« (M = 3,84; SD = 2,10) in najmanj pri »poslušanju« (M = 3,12; SD = 2,12). 

 

F = 3,723; p = 0,025 

 

 

Tabela 20: Multiple aposteriorne primerjave 
 

način reševanja 

testa A 

način reševanja 

testa A 

srednja 

vrednost 
p 

branje 
poslušanje + branje - 0,189 0,947 

poslušanje 0,721 0,039 

poslušanje + branje poslušanje 0,911 0,095 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 3,723; p = 0,025) je enosmerna 

analiza variance med rezultati testa A glede na način reševanja pokazala statistično 

pomembne razlike v povprečnem številu točk (M = 0,721; p = 0,039). 

 

Pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v povprečnih rezultatih testa A glede na 

način reševanja, in sicer med »branjem« in »poslušanjem« (p < 0,05).  

 

 

Tabela 21: Opisna statistika za skupni rezultat testa B glede na način reševanja  

 

način reševanja testa B N M SD 

branje  165  4,15 1,86 

branje + poslušanje 77 4,38 1,69 

poslušanje 38 3,55 2,02 

 

Tabela 21 prikazuje, da so bili vsi vključeni učenci pri reševanju testa B najbolj uspešni s 

pomočjo akomodacije »branje + poslušanje« (M = 4,38; SD = 1,69). Najnižje povprečno 

število točk so dosegli pri akomodaciji »poslušanje« (M = 3,55; SD = 2,02). 

 

F = 2,573; p = 0,078 

 

 

Tabela 22: Multiple aposteriorne primerjave 

 

način reševanja 

testa B 

način reševanja 

testa B 

srednja 

vrednost p 

banje poslušanje + branje - 0,231 0,741 

poslušanje 0,593 0,206 

poslušanje + branje poslušanje 0,824 0,072 
 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 2,573; p = 0,078) enosmerna 

analiza variance med rezultati testa B glede na način reševanja ni pokazala statistično 

pomembnih razlik v povprečnem številu točk (p > 0,05).  
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Pri učencih ne obstajajo statistično pomembne razlike v povprečnih rezultatih testa B glede 

na način reševanja (p > 0,05). 

 

 

Tabela 23: Opisna statistika za skupni rezultat testa C glede na način reševanja 
 

način reševanja testa C N M SD 

branje 115 4,13 1,77 

poslušanje + branje   88 4,16 1,59 

poslušanje   77 3,92 1,76 

 

Med posameznimi načini reševanja ni večjih razlik med aritmetičnimi sredinami. Rezultati 

kažejo, da so učenci v poprečju največ točk dosegli pri reševanju testa C s pomočjo 

akomodacije »poslušanje + branje« (M = 4,16; SD = 1,59). Malo manj točk v povprečju so 

dosegli pri »branju« (M = 4,13; SD = 1,77). Najmanj pa  pri akomodaciji »poslušanje« (M 

= 3,92; SD = 1,76). 

 

F = 0,471; p = 0,625 

 

 

Tabela 24: Multiple aposteriorne primerjave 
 

način reševanja testa C 

način reševanja 

testa C 

srednja 

vrednost p 

branje poslušanje + branje - 0,029 0,999 

poslušanje   0,208 0,793 

poslušanje + branje poslušanje   0,237 0,756 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 0,471; p = 0,625) enosmerna 

analiza variance med rezultati testa C, glede na način reševanja, ni pokazala statistično 

pomembnih razlik v povprečnem številu točk (p > 0,05).  

 

Pri učencih ne obstajajo statistično pomembne razlike v povprečnih rezultatih testa C glede 

na način reševanja (p > 0,05). 

 

 

Tabela 25: Opisna statistika za skupni rezultat testa D glede na način reševanja 
 

način reševanja testa D N M SD 

branje 113 4,90 1,56 

poslušanje + branje   79 5,30 1,09 

poslušanje   88 4,80 1,40 

 

Iz tabele 25 je razvidno, da so vsi vključeni učenci pri testu D dosegli v povprečju največ 

točk s pomočjo akomodacije »poslušanje + branje« (M = 5,30; SD = 1,09).  

 

F = 4,081; p = 0,018 
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Tabela 26: Multiple aposteriorne primerjave 
 

način reševanja testa D 

način reševanja 

testa D 

srednja 

vrednost p 

branje poslušanje + branje - 0,401 0,093 

poslušanje   0,107 0,865 

poslušanje + branje poslušanje   0,508 0,025 

 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F = 4,081; p = 0,018) je enosmerna 

analiza variance med rezultati testa D glede na način reševanja pokazala statistično 

pomembne razlike v povprečnem številu točk (p < 0,05). 

 

Pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v povprečnih rezultatih testa D glede na 

način reševanja, in sicer med akomodacijo »poslušanje + branje« in »poslušanje« (p < 

0,05).  

 

Hipotezo 1 »Rezultati testov 1, 2, 3 se bodo na vzorcu vseh vključenih učencev 

statistično pomembno razlikovali.« potrjujemo le za test A in test D. 

 

Alderson (2000, v Erbeli in Pižorn, 2013) meni, da če bralci prepoznajo besede hitro in 

avtomatično, lahko večji del pozornosti namenijo boljšemu razumevanju besedila. Metodo 

branja s poslušanjem so preučevali pri pouku angleščine kot prvega jezika. Le-ta se je 

izkazala za zelo uspešno pri razvijanju tekočnosti branja in bralnega razumevanja (Kuhn in 

Stahl, 2003, v Erbeli in Pižorn, 2013). Tudi zgornji rezultati testov (A, B, C in D) kažejo, 

da so učenci z disleksijo in brez disleksije s pomočjo metode branja s poslušanjem 

(poslušanje + branje) teste bolje razumeli, saj so na ta način v povprečju dosegli najvišje 

število točk (tabela 19, 21, 23 in 25). 

 

Hipoteza 2: Rezultati testov 1, 2, 3 se bodo pri skupini učencev z disleksijo in skupini 

učencev brez disleksije statistično pomembno razlikovali. 

 

Tabela 27: Opisna statistika za skupni rezultat testa A glede na način reševanja in 

disleksijo 

 

način reševanja 

testa A status disleksije M SD N 

branje brez disleksije 4,11 2,00 141 

z disleksijo 2,35 2,06   26 

skupaj 3,84 2,10 167 

poslušanje + branje brez disleksije 3,92 2,12   26 

z disleksijo 4,30 1,95   10 

skupaj 4,03 2,05   36 

poslušanje brez disleksije 3,36 2,01   66 

z disleksijo 1,64 2,25   11 

skupaj 3,12 2,12   77 

skupaj brez disleksije 3,88 2,04 233 

z disleksijo 2,60 2,24   47 

skupaj 3,66 2,12 280 
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Iz tabele 27 je razvidno, da so učenci brez disleksije najbolje reševali test A pri »branju« 

(M = 4,11; SD = 2,00). Učenci z disleksijo pa so najbolje reševali test A pri akomodaciji 

»poslušanje + branje« (M = 4,30; SD = 1,95). Učenci brez disleksije so pri akomodaciji 

»poslušanje + branje« v povprečju dosegli nižje število točk (M = 3,92) kot učenci z  

disleksijo (M = 4,30). To nam pove, da je akomodacija primerna, saj ne spremeni 

konstrukta. Akomodacija »poslušanje+branje« je v primerjavi z drugima dvema izboljšala 

rezultate učencev z disleksijo, saj so učenci pri »branju« (M = 2,35) in »poslušanju« (M = 

1,64) v povprečju dosegli bistveno manjše število točk. Učenci brez disleksije pa so v 

povprečju največje število točk dosegli pri »branju« (M = 4,11). Najnižje število točk so v 

povprečju dosegli pri akomodaciji »poslušanje« (M = 3,36). Pri akomodaciji »poslušanje + 

branje« pa so v povprečju dosegli nekoliko več (M = 3,92).  

 

Iz rezultatov je razvidno, da poslušanje ob branju učencem z disleksijo pomaga pri bralnem 

razumevanju angleščine, saj so pri reševanju testa na ta način v povprečju dosegli najvišje 

število točk.  

 

 

Tabela 28: Analiza razlik glede na način reševanja testa A in disleksijo 
 

vir razlik F p 

način reševanja testa A 5,174 0,006 

status disleksije 8,155 0,005 

način reševanja testa A * 

status disleksije 
3,249 0,040 

 

Pri učencih z disleksijo in brez disleksije obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa A glede na način reševanja, disleksijo ter interakcijo načina 

reševanja in disleksijo (p < 0,05). 

 

 

Tabela 29: Analiza razlik glede na disleksijo za posamezni način reševanja testa A 
 

način reševanja testa 

A F p 

branje 16,985 0,000 

poslušanje + branje   0,239 0,628 

poslušanje   6,723 0,011 

 

Pri učencih z disleksijo in brez disleksije obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa A glede na disleksijo in sicer pri »branju« ter pri akomodaciji 

»poslušanje« (p < 0,05). 
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Tabela 30: Opisna statistika za skupni rezultat testa B glede na način reševanja in 

disleksijo 
 

način reševanja 

testa B status disleksije M SD N 

branje brez disleksije 4,38 1,74 141 

z disleksijo 2,79 2,00   24 

skupaj 4,15 1,86 165 

poslušanje + branje brez disleksije 4,62 1,46   66 

z disleksijo 2,91 2,256   11 

skupaj 4,38 1,69   77 

poslušanje brez disleksije 4,04 2,01   26 

z disleksijo 2,50 1,68   12 

skupaj 3,55 2,02   38 

skupaj brez disleksije 4,41 1,70 233 

z disleksijo 2,74 1,95   47 

skupaj 4,13 1,85 280 

 

Tabela 30 nam prikazuje, da obstajajo razlike med učenci z disleksijo in brez disleksije v 

povprečno doseženem številu točk in posameznim načinom reševanja. Iz rezultatov je 

razvidno, da so učenci brez disleksije test B pri vsakem od načinov reševali bolje kot 

učenci z disleksijo, saj so v povprečju pri vsakem od načinov dosegli več točk kot učenci z 

disleksijo. Učenci brez disleksije so v povprečju dosegli najvišje število točk pri 

akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 4,62), prav tako tudi učenci z disleksijo (M = 

2,91).  

 

Iz rezultatov je razvidno, da učencem z disleksijo poslušanje ob branju pomaga, saj so na 

ta način v povprečju dosegli najvišje število točk. Vendar so v tem primeru bili zelo 

uspešni tudi učenci brez disleksije, zato bi lahko rekli, da akomodacija v tem primeru ni 

veljavna, saj ne pomaga le učencem z disleksijo, ampak tudi učencem brez nje. 

 

 

Tabela 31: Analiza razlik glede na način reševanja testa B in disleksijo 
 

vir razlik F P 

način reševanja testa B   0,721 0,487 

status disleksije 27,649 0,000 

način reševanja testa B * 

status disleksije 
  0,025 0,975 

 

Pri učencih z disleksijo in brez disleksije obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa B glede na disleksijo (p < 0,05). 
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Tabela 32: Analiza razlik glede na disleksijo za posamezni način reševanja 
 

način reševanja 

testa B F p 

branje 16,227 0,000 

poslušanje + branje 11,000 0,001 

poslušanje   5,302 0,027 

 

Tabela 32 kaže, da pri učencih z disleksijo in brez nje obstajajo statistično pomembne 

razlike v povprečnih rezultatih testa B glede na disleksijo pri vsakem od načinov reševanja 

(p < 0,05). 

 

 

Tabela 33: Opisna statistika za skupni rezultat testa C glede na način reševanja in 

disleksijo 
 

način reševanja 

testa C status disleksije M SD N 

branje brez disleksije 4,41 1,58   92 

z disleksijo 3,00 2,05   23 

skupaj 4,13 1,77 115 

poslušanje + branje brez disleksije 4,34 1,51   76 

z disleksijo 3,00 1,65   12 

skupaj 4,16 1,59   88 

poslušanje brez disleksije 4,29 1,52   65 

z disleksijo 1,92 1,68   12 

skupaj 3,92 1,76   77 

skupaj brez disleksije 4,36 1,54 233 

z disleksijo 2,72 1,89   47 

skupaj 4,08 1,71 280 

 

Iz tabele 33 je razvidno, da so bili učenci brez disleksije v povprečju (M = 4,36) bolj 

uspešni pri reševanju testa C kot učenci z disleksijo (M = 2,72). Učenci brez disleksije so v 

povprečju dosegli največ točk pri »branju« (M = 4,41), učenci brez disleksije pa so v 

povprečju največ točk dosegli pri akomodaciji »poslušanje+branje« in »branju« (M = 

3,00).  

 

Razvidno je, da učencem z disleksijo akomodacija poslušanja ob branju bolj koristi kot 

učencem brez disleksije, zato je le-ta primerna in ne spremeni konstrukta. Občutno manjše 

število povprečno doseženih točk se kaže pri učencih z disleksijo pri akomodaciji 

»poslušanje« (M = 1,92). Iz tega lahko sklepamo, da zgolj poslušanje besedila učencem z 

disleksijo prej predstavlja težave, kot da jim pri bralnem razumevanju pomaga.  
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Tabela 34: Analiza razlik glede na način reševanja testa C in disleksijo 
 

vir razlik F p 

način reševanja testa C   2,044 0,132 

status disleksije 41,304 0,000 

način reševanja testa C * 

status disleksije 
  1,439 0,239 

 

Pri učencih z disleksijo in brez disleksije obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa C glede na disleksijo (p < 0,05). 

 

 

Tabela 35: Analiza razlik glede na disleksijo za posamezni način reševanja 
 

način reševanja testa C F p 

branje 12,961 0,000 

poslušanje + branje   7,983 0,006 

poslušanje 24,039 0,000 

  

Pri učencih z disleksijo in brez disleksije obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa C glede na disleksijo pri vsakem od načinov reševanja (p < 

0,05). 

 

 

Tabela 36: Opisna statistika za skupni rezultat testa D glede na način reševanja in 

disleksijo 
 

način reševanja testa D status disleksije M SD N 

branje brez disleksije 5,10 1,42   92 

z disleksijo 4,05 1,86   21 

skupaj 4,90 1,56 113 

poslušanje + branje brez disleksije 5,45 1,03   65 

z disleksijo 4,64 1,15   14 

skupaj 5,30 1,09   79 

poslušanje brez disleksije 4,89 1,29   76 

z disleksijo 4,17 1,90   12 

skupaj 4,80 1,40   88 

skupaj brez disleksije 5,13 1,29 233 

z disleksijo 4,26 1,67   47 

skupaj 4,98 1,40 280 

 

Iz tabele 36 je razvidno, da so bili tudi pri testu D učenci brez disleksije (M = 5,13) v 

povprečju bolj uspešni kot učenci z disleksijo (M = 4,26). Povprečni rezultati testa D 

kažejo tudi, da so bili pri tem testu na splošno učenci z disleksijo in brez nje bolj uspešni 

pri reševanju kot pri testu A, B in C.  

 

Pri akomodaciji »poslušanje + branje« so tako učenci brez disleksije (M = 5,45) kot tudi 

učenci z disleksijo (M = 4,64) dosegli najvišji povprečni rezultat. Zaključimo lahko, da je 
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akomodacija poslušanja ob branju učinkovita. Ker ima učinek na obe skupini učencev, ni 

relevantna. 
 

 

Tabela 37: Analiza razlik glede na način reševanja testa D in disleksijo 
 

vir razlik F p 

način reševanja testa D    2,114 0,123 

status disleksije 15,009 0,000 

način reševanja testa D * 

status disleksije 
  0,217 0,805 

 

Pri učencih z disleksijo in brez disleksije obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa D glede na disleksijo (p < 0,05). 

 

Tabela 38: Analiza razlik glede na disleksijo za posamezni način reševanja  
 

način reševanja 

testa D F p 

branje 8,271 0,005 

poslušanje + branje 6,712 0,011 

poslušanje 2,866 0,094 

 

Pri učencih z disleksijo in brez disleksije obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa D glede na disleksijo pri »branju« in akomodaciji »poslušanje + 

branje« (p < 0,05).  

 

Hipotezo 2 »Rezultati testov 1, 2, 3 se bodo pri skupini učencev z disleksijo in skupini 

učencev brez disleksije statistično pomembno razlikovali.« potrjujemo za vse teste 

bralnega razumevanja (test A, test B, test C in test D).  
 

Raziskave v Raduly-Zorgo idr. (2010) kažejo, da je način predelovanja informacij pri 

posameznikih z disleksijo drugačen kot pri posameznikih brez disleksije, kar je razvidno 

tudi iz naših rezultatov testov. Učenci z disleksijo so bili pri vseh testih najbolj uspešni ob 

akomodaciji poslušanje ob branju, medtem ko so bili posamezniki brez disleksije pri dveh 

testih bolj uspešni zgolj na podlagi branja besedila. Le-ti namreč nimajo težav s pravilnim 

prepoznavanjem besed in posledično bralnim razumevanjem besedila, medtem ko jih 

učenci z disleksijo imajo. V literaturi Erjavec (2010) zasledimo, da te težave  izvirajo iz 

primanjkljaja v fonološkem delu jezika, zato lahko ustrezni ukrepi, ki vključujejo rabo 

informacijske tehnologije, kot je tudi akomodacija poslušanja ob branju zmanjša učinke 

prisotnih težav. Učenci z disleksijo so ob akomodaciji poslušanje ob branju tako besedilo 

brali in poslušali hkrati ter na ta način besede bolj globalno predelali, saj so jih videli in 

slišali hkrati.  

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tadeja Deželan, magistrsko delo 

58 

 

Hipoteza 3: Dečki in deklice se bodo v rezultatih testov 1, 2, 3 glede na vzorec vseh 

vključenih učencev statistično pomembno razlikovali.  

 

 

Tabela 39: Opisna statistika za skupni rezultat testa A glede na način reševanja in spol 
 

način reševanja 

testa A spol M SD N 

branje dečki 3,88 2,14   92 

deklice 3,79 2,08   75 

skupaj 3,84 2,10 167 

poslušanje + branje dečki 4,29 1,71   21 

deklice 3,67 2,47   15 

skupaj 4,03 2,05   36 

poslušanje dečki 3,29 2,21   52 

deklice 2,76 1,92   25 

skupaj 3,12 2,12   77 

skupaj dečki 3,75 2,13 165 

deklice 3,88 2,14 115 

skupaj 3,79 2,08 280 

 

Iz tabele 39 je razvidno, da se dečki in deklice razlikujejo pri posameznem načinu 

reševanja testa A in povprečnem številu doseženih točk. Dečki so bili pri »branju«, 

»poslušanju + branju« in »poslušanju« uspešnejši od deklic. Dečki so bili v povprečju 

najbolj uspešni pri akomodaciji poslušanje ob branju (M = 4,29), deklice pa pri »branju« 

(M = 3,79). Najslabše povprečne rezultate so dečki (M = 3,29) in deklice (M = 2,76) 

dosegli pri akomodaciji »poslušanje«. 

 

 

Tabela 40: Analiza razlik glede na način reševanja in spol 
 

vir razlik F p 

način reševanja testa A 4,029 0,019 

spol 1,757 0,186 

način reševanja testa A * 

spol 
0,392 0,676 

 

Pri učencih z disleksijo in brez disleksije obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa A glede na način reševanja (p < 0,05). Razlike med spoloma 

niso statistično pomembne (p > 0,05). 

 

 

Tabela 41: Analiza razlik glede na spol za posamezni način reševanja 
 

način reševanja 

testa A F p 

branje 0,082 0,775 

poslušanje + branje 0,794 0,379 

poslušanje 1,049 0,309 
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Pri učencih z disleksijo in brez disleksije ne obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa A glede na spol pri posameznem načinu reševanja (p > 0,05). 

 

 

Tabela 42: Opisna statistika za skupni rezultat testa B glede na način reševanja in spol 
 

način reševanja 

testa B  spol M SD N 

branje dečki 4,08 1,80   91 

deklice 4,23 1,94   74 

skupaj 4,15 1,86 165 

poslušanje + branje dečki 4,44 1,59   52 

deklice 4,24 1,90   25 

skupaj 4,38 1,69   77 

poslušanje dečki 3,41 1,89   22 

deklice 3,75 2,24   16 

skupaj 3,55 2,02   38 

skupaj dečki 4,10 1,77 165 

deklice 4,17 1,96 115 

skupaj 4,13 1,85 280 

 

Rezultati kažejo, da so bile deklice pri »branju« (M = 4,23) uspešnejše od dečkov (M = 

4,08). Prav tako si bile deklice (M = 3,75) uspešnejše od dečkov (M = 3,41) pri 

akomodaciji »poslušanje«. Dečki (M = 4,44) pa so nekoliko višje povprečne rezultate kot 

deklice (M = 4,24) dosegli pri akomodaciji »poslušanje + branje«. Deklice in dečki so 

najboljše povprečne rezultate dosegli pri poslušanju ob branju.  

 
 

Tabela 43: Analiza razlik glede na način reševanja testa A in spol 
 

vir razlik F p 

način reševanja 

testa B 
2,100 0,124 

spol 0,130 0,719 

način reševanja 

testa B * spol 
0,321 0,726 

 

Pri učencih z disleksijo in brez disleksije ne obstaja statistično pomembna razlika v 

povprečnih rezultatih testa B niti glede na način reševanja niti glede na spol niti glede na 

interakcijo spola in način reševanja (p > 0,05). 
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Tabela 44: Analiza razlik glede na spol za posamezni način reševanja 
 

način reševanja 

testa B F p 

branje 0,274 0,602 

poslušanje + branje 0,241 0,625 

poslušanje 0,258 0,615 

 

Pri učencih z disleksijo in brez disleksije ne obstaja statistično pomembna razlika v 

povprečnih rezultatih testa B glede na spol pri posameznem načinu reševanja (p > 0,05). 

 

 

Tabela 45: Opisna statistika za skupni rezultat testa C glede na način reševanja in spol 
 

način reševanja 

testa C spol M SD N 

branje dečki 4,19 1,62   74 

deklice 4,02 2,03   41 

skupaj 4,13 1,77 115 

poslušanje + branje dečki 4,06 1,75   50 

deklice 4,29 1,35   38 

skupaj 4,16 1,59   88 

poslušanje dečki 3,95 1,80   41 

deklice 3,89 1,74   36 

skupaj 3,92 1,76   77 

skupaj dečki 4,09 1,70 165 

deklice 4,07 1,73 115 

skupaj 4,08 1,71 280 

 

Tabela 45 prikazuje, da so bili dečki (M = 4,09) pri reševanju testa C v povprečju malo 

boljši kot deklice (M = 4,07). Dečki (M = 4,19) so bili nekoliko bolj uspešni od deklic (M 

= 4,02) pri »branju«. Deklice (M = 4,29; SD = 1,35) so dosegle višje povprečne rezultate 

kot dečki (M = 4,06; SD = 75) pri akomodaciji »poslušanje + branje«. Pri »poslušanju« so 

bili dečki (M = 3,95; SD = 1,80) malo boljši kot deklice (M = 3,89; SD = 1,74).  

 

Tabela 46: Analiza razlik glede na način reševanja in spol 
 

vir razlik F p 

način reševanja 

testa C 
0,474 0,623 

spol 0,000 0,997 

način reševanja 

testa C * spol 
0,325 0,723 

 

Pri učencih z disleksijo in brez disleksije ne obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa C niti glede na način reševanja niti glede na spol niti glede na 

interakcijo spola in način reševanja (p > 0,05). 
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Tabela 47: Analiza razlik glede na spol za posamezni način reševanja testa C 
 

način reševanja 

testa C F p 

branje 0,227 0,635 

poslušanje + branje 0,447 0,505 

poslušanje 0,024 0,878 

 

Pri učencih z disleksijo in brez disleksije ne obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa C glede na spol pri posameznem načinu reševanja (p > 0,05). 

 

 

Tabela 48: Opisna statistika za skupni rezultat testa D glede na način reševanja in spol 
 

način reševanja 

testa D spol M SD N 

branje dečki 4,95 1,45   73 

deklice 4,83 1,75   40 

skupaj 4,90 1,56 113 

poslušanje + branje dečki 5,45 1,04   42 

deklice 5,14 1,13   37 

skupaj 5,30 1,09   79 

poslušanje dečki 4,76 1,44   50 

deklice 4,84 1,37   38 

skupaj 4,80 1,409   88 

skupaj dečki 5,02 1,37 165 

deklice 4,93 1,44 115 

skupaj 4,98 1,40 280 

 

Zgornji rezultati kažejo, da so bili pri reševanju testa D v povprečju nekoliko boljši dečki 

(M = 5,02; SD = 1,37) kot deklice (M = 4,93; SD = 1,44). Pri »branju« so bili dečki (M = 

4,95; SD = 1,45) malo boljši od deklic (M = 4,83; SD = 1,75). Prav tako so bili dečki (M = 

5,45; SD = 1,04) boljši kot deklice (M = 5,14; SD = 1,13) pri akomodaciji »poslušanje + 

branje«. Medtem ko so bile deklice (M = 4,84; SD = 1,37) malo boljše kot dečki (M = 

4,76; SD = 1,44) pri akomodaciji »poslušanje«. Tako dečki (M = 5,45) kot deklice (M = 

5,14) so najboljše povprečne rezultate dosegli pri »poslušanju + branju«.   

 

 

Tabela 49: Analiza razlik glede na način reševanja testa D in spol 
 

vir razlik F p 

način reševanja 

testa D 
2,944 0,054 

spol 0,478 0,490 

način reševanja 

testa D * spol 
0,423 0,656 
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Pri učencih z disleksijo in brez disleksije ne obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa D niti glede na način reševanja niti glede na spol niti glede na 

interakcijo spola in način reševanja (p > 0,05). 

 

 

Tabela 50: Analiza razlik glede na spol za posamezni način reševanja 
 

način reševanja 

testa D F p 

branje 0,153 0,697 

poslušanje + branje 1,680 0,199 

poslušanje 0,074 0,787 

 

Pri učencih z disleksijo in brez disleksije ne obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa D glede na spol pri posameznem načinu reševanja (p > 0,05). 

povežite s teorijo.  

 

Hipotezo 3 »Dečki in deklice se bodo v rezultatih testov 1, 2, 3 glede na vzorec vseh 

vključenih učencev statistično pomembno razlikovali.« ne moremo potrditi pri 

nobenem testu. 
 

Arnot s sodelavci (1999, str 57, v Eurydice, 2010) meni, da je izobraževalne razlike med 

spoloma težko prikazati kot biološko utemeljene, saj se vzorci razlik med spoloma pogosto 

spreminjajo skozi kulture, obdobja v posameznih kulturah, pa tudi skozi obdobja v 

otrokovem razvoju. Pri nekaterih predmetih naj bi se kazale razlike, in sicer v prid fantom, 

npr. pri naravoslovju in tehnologiji, ali v prid dekletom, npr. pri jezikih in humanističnih 

predmetih. Zadnja raziskava Eurydice – razlike med spoloma pri izobraževalnih dosežkih 

pa kaže na možne stereotipne in pristranske trditve o različnih sposobnostih in učnih 

dosežkih učencev glede na spol. Avtorji študije opozarjajo, da je potrebno tovrstne 

raziskave obravnavati z zadržkom, da znanje in spretnosti, ki jih raziskovalci merijo, 

nimajo nujno zanesljive napovedne vrednosti o izobraževalnih zmožnostih dečkov in 

deklic (Eurydice, 2010). Iz analize zgornjih rezultatov testov A, B, C in D glede na spol je 

mogoče razbrati, da so bili pri testu A in B nekoliko uspešnejše deklice, pri testu C in D pa 

so bili uspešnejši dečki. Vendar se razlike med spoloma niso izkazale za statistično 

pomembne. Tudi v Letnem poročilu o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem 

letu 2015/2016  pravijo, da že od vsega začetka NPZ opažajo, da pri dosežkih iz angleščine 

med dečki in deklicami ni večjih razlik (Letna poročila, 2009–2016).  
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Hipoteza 4: Dečki in deklice z disleksijo se v rezultatih testov 1, 2, 3 ne bodo statistično 

pomembno razlikovali. 

 

 

Tabela 51: Opisna statistika za skupni rezultat testa A glede na način reševanja in spol 

za skupino z disleksijo 
 

način reševanja 

testa A spol M SD N 

branje dečki 2,37 2,31 16 

deklice 2,30 1,70 10 

skupaj 2,35 2,06 26 

poslušanje + branje dečki 4,78 1,30   9 

deklice 0,00 0,00   1 

skupaj 4,30 1,95 10 

poslušanje dečki 2,00 2,56   8 

deklice 0,67 0,58   3 

skupaj 1,64 2,25 11 

skupaj dečki 2,94 2,38 33 

deklice 1,79 1,67 14 

skupaj 2,60 2,24 47 

 

Rezultati tabele 51 kažejo, da so bili pri »branju« dečki z disleksijo (M = 2,37; SD = 2,31) 

nekoliko boljši od deklic z disleksijo (M = 2,30; SD = 1,70). Dečki z disleksijo so dosegli 

najvišje povprečno število točk pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 4,78; SD = 

1,30). Ker pa je pri akomodaciji »poslušanje + branje« sodelovala le ena deklica z 

disleksijo, je ta razlika zanemarljiva. Pri akomodaciji »poslušanje« so bili v povprečju 

boljši dečki z disleksijo (M = 2,00; SD = 2,56) kot deklice z disleksijo (M = 0,67; SD = 

0,58). Iz tabele je razvidno, da so bili dečki z disleksijo (M = 2,94; SD = 2,38) pri 

reševanju testa A v povprečju boljši od deklic z disleksijo (M = 1,79; SD = 1,67). 

 

 

Tabela 52: Analiza razlik glede na način reševanja testa A in spol za skupino z disleksijo 
 

vir razlik F p 

način reševanja testa A 0,842 0,438 

spol 5,455 0,024 

način reševanja testa A * 

spol 
2,233 0,120 

 

Pri učencih z disleksijo obstajajo statistično pomembne razlike v povprečnih rezultatih 

testa A glede na spol (p < 0,05). Dečki so bili pri reševanju testa A ne glede na način 

reševanja uspešnejši od deklic.  
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Tabela 53: Analiza razlik glede na spol za posamezni način reševanja za skupino z 

disleksijo 
 

način reševanja 

testa A F p 

branje   0,008 0,930 

poslušanje + branje 12,125 0,008 

poslušanje   0,748 0,410 

 

Pri učencih z disleksijo obstajajo statistično pomembne razlike v povprečnih rezultatih 

testa A glede na spol pri akomodaciji »poslušanje + branje« (p < 0,05). Ker pa je v skupini 

»deklica« le 1 učenka, statistična analiza in zaključek nista veljavna. 

 

 

Tabela 54: Opisna statistika za skupni rezultat testa B glede na način reševanja in spol 

za skupino z disleksijo 
 

način reševanja 

testa B spol M SD N 

branje dečki 2,07 1,580 15 

deklice 4,00 2,121   9 

skupaj 2,79 2,000 24 

poslušanje + branje dečki 3,13 2,357   8 

deklice 2,33 2,309   3 

skupaj 2,91 2,256 11 

poslušanje dečki 2,80 1,619 10 

deklice 1,00 1,414   2 

skupaj 2,50 1,679 12 

skupaj dečki 2,55 1,804 33 

deklice 3,21 2,259 14 

skupaj 2,74 1,950 47 

 

Deklice z disleksijo (M = 4,00; SD = 2,121) so bile pri reševanju testa pri »branju« 

uspešnejše kot dečki z disleksijo (M = 2,07; SD = 1,580). Pri akomodaciji »poslušanje + 

branje« so dečki z disleksijo (M = 3,13; SD = 2,357) dosegli boljše povprečne rezultate kot 

deklice z disleksijo (M = 2,33; SD = 2,309). Dečki z disleksijo (M = 2,80; SD = 1,619) so 

dosegli višje povprečne rezultate tudi pri akomodaciji »poslušanje«, vendar je ta razlika 

zanemarljiva, saj sta sodelovali le 2 deklici z disleksijo (M = 1,00; SD = 1,414). V 

povprečju pa so bile med vsemi učenci z disleksijo deklice z disleksijo (M = 3,21; SD = 

2,259) pri reševanju testa B uspešnejše od dečkov z disleksijo (M = 2,55; SD = 1,804). 
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Tabela 55: Analiza razlik glede na način reševanja testa B in spol za skupino z disleksijo 
 

vir razlik F p 

način reševanja testa B 0,929 0,403 

spol 0,098 0,755 

način reševanja testa B * 

spol 
3,340 0,045 

 

Pri učencih z disleksijo obstajajo statistično pomembne razlike v povprečnih rezultatih 

testa B glede na interakcijo načina reševanja in spola (p < 0,05). Deklice so pri načinu 

reševanja »branje« v povprečju dosegle najvišje število točk in so bile uspešnejše od 

dečkov.   

 

 

Tabela 56: Analiza razlik glede na spol za posamezni način reševanja testa B za skupino 

z disleksijo 
 

način reševanja 

testa B F p 

branje 6,521 0,018 

poslušanje + branje 0,248 0,630 

poslušanje 2,109 0,177 
 

Pri učencih z disleksijo obstajajo statistično pomembne razlike v povprečnih rezultatih 

testa B glede na spol pri »branju« (p < 0,05). V tem primeru so bile deklice uspešnejše od 

dečkov.  

 

 

Tabela 57: Opisna statistika za skupni rezultat testa C glede na način reševanja in spol 

za skupino z disleksijo 
 

način reševanja 

testa C spol M SD N 

branje dečki 3,50 1,89 18 

deklice 1,20 1,64   5 

skupaj 3,00 2,05 23 

poslušanje + branje dečki 3,00 2,00   8 

deklice 3,00 0,82   4 

skupaj 3,00 1,65 12 

poslušanje dečki 1,00 0,82   7 

deklice 3,20 1,79   5 

skupaj 1,92 1,68 12 

skupaj dečki 2,85 1,97 33 

deklice 2,43 1,70 14 

skupaj 2,72 1,89 47 

 

Iz tabele 57 je razvidno, da so bili pri reševanju testa pri »branju« dečki z disleksijo (M = 

3,50; SD = 1,89) uspešnejši od deklic z disleksijo (M = 1,20; SD = 1,64). Enako povprečno 

število točk so dosegli pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 3,00). Deklice z 
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disleksijo (M = 3,20; SD = 1,79) so pri akomodaciji »poslušanje« dosegle povprečno višje 

rezultate kot dečki z disleksijo (M = 1,00; SD = 0,82). V povprečju so bili pri reševanju 

testa C dečki z disleksijo (M = 2,85; SD = 1,79) nekoliko boljši od deklic z disleksijo (M = 

2,43; SD = 1,70).  

 

 

Tabela 58: Analiza razlik glede na način reševanja in spol za skupino z disleksijo 
 

vir razlik F p 

način reševanja testa C 0,835 0,441 

spol 0,004 0,953 

način reševanja testa C * 

spol 
5,922 0,006 

 

Pri učencih z disleksijo obstajajo statistično pomembne razlike v povprečnih rezultatih 

testa C glede na interakcijo načina reševanja in spola (p < 0,05). Pri načinu reševanja 

»branje« so bili občutno boljši dečki, medtem ko so bile pri načinu »poslušanje« veliko 

boljše deklice.  

 

 

Tabela 59: Analiza razlik glede na spol za posamezni način reševanja testa C za skupino 

z disleksijo 
 

način reševanja 

testa C F p 

branje 6,097 0,022 

poslušanje + branje 0,000 1,000 

poslušanje 8,403 0,016 

 

Pri učencih z disleksijo obstajajo statistično pomembne razlike v povprečnih rezultatih 

testa C glede na spol pri »branju« in »poslušanju« (p < 0,05). Ker pa je v obeh primerih v 

skupini »deklic« le 5 učenk, upoštevamo rezultate z zadržkom. 
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Tabela 60: Opisna statistika za skupni rezultat testa D glede na način reševanja in spol 

za skupino z disleksijo 
 

način reševanja 

testa D spol M SD N 

branje dečki 4,41 1,50 17 

deklice 2,50 2,65   4 

skupaj 4,05 1,86 21 

poslušanje + 

branje 

dečki 4,25 1,28   8 

deklice 5,17 0,75   6 

skupaj 4,64 1,15 14 

poslušanje dečki 4,38 1,85   8 

deklice 3,75 2,22   4 

skupaj 4,17 1,90 12 

skupaj dečki 4,36 1,50 33 

deklice 4,00 2,08 14 

skupaj 4,26 1,67 47 

 

Rezultati kažejo, da so tako deklice z disleksijo (M = 5,17; SD = 0,75) kot dečki z 

disleksijo (M = 4, 25; SD = 1,28) najvišje povprečno število točk testa D dosegli pri 

akomodaciji »poslušanje + branje«. Medtem ko pa so bili dečki z disleksijo (M = 4,41; SD 

= 1,50) veliko bolj uspešni pri »branju« kot deklice z disleksijo (M = 2,50; SD = 2,65). 

Prav tako so bili dečki z disleksijo (M=4,38; SD=1,85) uspešnejši od deklic z disleksijo (M 

= 3,75; SD = 2,22) pri akomodaciji »poslušanje«. Ker pa so bile pri »branju« in 

»poslušanju« testirane le 4 deklice, razlike med dečki z disleksijo in deklicami z disleksijo 

obravnavamo z zadržkom.   

 

 

Tabela 61: Analiza razlik glede na način reševanja testa D in spol za skupino z disleksijo 
 

vir razlik F p 

način reševanja 

testa D 
1,948 0,156 

spol 1,002 0,323 

način reševanja 

testa D * spol 
2,491 0,095 

 

Pri učencih z disleksijo ne obstajajo statistično pomembne razlike v povprečnih rezultatih 

testa D niti glede na način reševanja niti glede na spol niti glede na interakcijo spola in 

akomodacije (p > 0,05).  
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Tabela 62: Analiza razlik glede na spol za posamezni način reševanja testa D za skupino 

z disleksijo 
 

način reševanja 

testa D F p 

branje 3,937 0,062 

poslušanje + branje 2,412 0,146 

poslušanje 0,270 0,615 

 

Pri učencih z disleksijo ne obstajajo statistično pomembne razlike v povprečnih rezultatih 

testa D glede na spol pri posameznem načinu reševanja (p > 0,05). 

 

Hipotezo 4 »Dečki in deklice z disleksijo se v rezultatih testov 1, 2, 3 ne bodo statistično 

pomembno razlikovali.« lahko potrdimo le za test D. Ker je bilo pri ostalih testih 

premajhno število rezultatov, hipoteze v tem primeru ne moremo ne potrditi niti ne 

zavrniti. 

 

Leiderman s sodelavci (2005) meni, da so dečki bolj podvrženi bralnim težavam kot 

deklice. Blonk in Bosman (2003) sta dokazala, da se pri najstnikih z disleksijo kažejo 

razlike med spoloma in da imajo dečki slabše rezultate pri bralnih in jezikovnih spretnostih 

kot deklice. Če te trditve primerjamo z našimi rezultati testov A, B, C in D glede na učence 

z disleksijo in spol, lahko rečemo, da se ne sovpadajo ravno najbolje. Rezultati testov A, C 

in D namreč kažejo, da so bili dečki z disleksijo pri reševanju teh treh testov uspešnejši kot 

deklice z disleksijo. Razlike so se izkazale za statistično pomembne, in sicer pri testu A 

glede na spol in pri testu C glede na interakcijo načina reševanja in spol. Le pri testu B, so 

bile deklice uspešnejše od dečkov in so se razlike glede na interakcijo načina reševanja ter 

spol izkazale za statistično pomembne. Razlike med spoloma so se izkazale za statistično 

nepomembne le pri testu D.  
 

 

6.6 Gledanje oddaj v angleščini 

 
Tabela 63: »koliko časa na teden gledaš filme, risanke, serije in druge oddaje v 

angleščini« 

 

 f % 

ne gledam 6 2,1 

1 uro 52 18,6 

2 uri 53 18,9 

3 ure 44 15,7 

4 ure 44 15,7 

več kot 5 ur 81 28,9 

skupaj 280 100,0 

 

Iz tabele 63 je razvidno, da največ 81 (28,9 %) anketirancev gleda na teden filme, risanke, 

serije in druge oddaje v angleščini več kot 5 ur. 53 (18,9 %) jih gleda na teden 2 uri, 52 

(18,6 %) 1 uro, 44 (15, 7 %) 3 ure, prav tako 44 (15,7 %) jih gleda 4 ure. Le 6 (2,1 %) od 

280 (100 %) anketiranih jih ne gleda nič. 
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Tabela 64: Opisna statistika za skupni rezultat testa A glede na disleksijo, način 

reševanja in število ur gledanja oddaj na teden v angleščini 
 

status disleksije 

način reševanja  

testa A 

število ur gledanja oddaj na teden v 

angleščini 
M SD N 

brez disleksije branje 0-1 ura 3,59 1,94 29 

2-3 ure 4,07 2,21 43 

od 4 do več kot 5 ur 4,36 1,87 69 

skupaj 4,11 2,00 141 

poslušanje + branje 0-1 ura 1,50 0,71 2 

2-3 ure 3,45 2,21 11 

od 4 do več kot 5 ur 4,69 1,84 13 

skupaj 3,92 2,12 26 

poslušanje 0-1 ura 3,33 2,29 9 

2-3 ure 2,52 1,76 23 

od 4 do več kot 5 ur 3,94 1,95 34 

skupaj 3,36 2,01 66 

skupaj 0-1 ura 3,42 2,00 40 

2-3 ure 3,52 2,17 77 

od 4 do več kot 5 ur 4,28 1,89 116 

skupaj 3,88 2,04 233 

z disleksijo branje 0-1 ura 2,70 2,21 10 

2-3 ure 2,00 2,05 11 

od 4 do več kot 5 ur 2,40 2,07 5 

skupaj 2,35 2,06 26 

poslušanje + branje 0-1 ura 3,20 2,17 5 

2-3 ure 5,50 0,71 2 

od 4 do več kot 5 ur 5,33 1,16 3 

skupaj 4,30 1,95 10 

poslušanje 0-1 ura 2,67 2,89 3 

2-3 ure 1,43 2,15 7 

od 4 do več kot 5 ur 0,00 . 1 

skupaj 1,64 2,25 11 

skupaj 0-1 ura 2,83 2,18 18 

2-3 ure 2,15 2,25 20 

od 4 do več kot 5 ur 3,11 2,42 9 

skupaj 2,60 2,24 47 

skupaj branje 0-1 ura 3,36 2,02 39 

2-3 ure 3,65 2,32 54 

od 4 do več kot 5 ur 4,23 1,93 74 

skupaj 3,84 2,10 167 

poslušanje + branje 0-1 ura 2,71 1,98 7 

2-3 ure 3,77 2,17 13 

od 4 do več kot 5 ur 4,81 1,72 16 

skupaj 4,03 2,05 36 

poslušanje 0-1 ura 3,17 2,33 12 

2-3 ure 2,27 1,87 30 

od 4 do več kot 5 ur 3,83 2,04 35 

skupaj 3,12 2,12 77 

skupaj 0-1 ura 3,24 2,06 58 

2-3 ure 3,24 2,24 97 

od 4 do več kot 5 ur 4,19 1,95 125 

skupaj 3,66 2,12 280 

 

Iz tabele 64 je razvidno, da so bili vsi učenci brez disleksije, ki na teden gledajo od 4 do 5 

ur in več oddaje v angleščini, pri vseh treh načinih reševanja bolj uspešni od tistih, ki na 
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teden gledajo manj ur oddaje v angleščini. Največ točk v povprečju so med učenci brez 

disleksije dosegli tisti, ki na teden gledajo največ ur oddaje v angleščini, in sicer pri 

akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 4,69; SD = 1,84).  

 

Med učenci z disleksijo, so v večini v povprečju najvišje število točk dosegli tisti, ki na 

teden gledajo več ur oddaje v angleščini. Najvišje število točk so v povprečju dosegli tisti, 

ki na teden gledajo od 2 do 3 ure, in sicer pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 

5,50; SD = 0,71). Vendar sta bila v tem primeru takšna le dva učenca, zato ta rezultat težje 

primerjamo z ostalimi. Drugi najvišji rezultat so med učenci z disleksijo dosegli tisti, ki na 

teden gledajo od 2 do 3 ure oddaje v angleščini, ravno tako pri akomodaciji »poslušanje + 

branje« (M = 5,33; SD = 1,15).  

 

Tudi rezultati vseh učencev z disleksijo in brez disleksije skupaj kažejo, da so pri vseh treh 

načinih reševanja v povprečju najvišje število točk dosegli tisti, ki na teden gledajo od 4 do 

5 ur in več oddaje v angleščini. Ravno tako lahko iz skupnih rezultatov vseh učencev z 

disleksijo in brez nje skupaj, ne glede na način reševanja razberemo, da so bili tisti, ki na 

teden gledajo od 4 do 5 ur in več oddaje v angleščini, pri reševanju testa A najbolj uspešni.  

 

 

Tabela 65: Analiza razlik testa A glede na disleksijo, način reševanja in število ur 

gledanja oddaj na teden v angleščini 
 

vir razlik F p 

status disleksije 2,552 0,111 

način reševanja testa A 3,595 0,029 

število ur gledanja oddaj na teden v angleščini 0,610 0,544 

status disleksije * način reševanja testa A 5,502 0,005 

status disleksije * število ur gledanja oddaj na teden v angleščini 1,346 0,262 

način reševanja testa A * število ur gledanja oddaj na teden v 

angleščini 
1,836 0,122 

status disleksije * način reševanja testa A * število ur gledanja 

oddaj na teden v angleščini 
0,432 0,786 

 

Rezultati v tabeli 65 kažejo, da pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa A glede na akomodacijo ter interakcijo statusa disleksije in 

akomodacije (p < 0,05). 
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Tabela 66: Opisna statistika za skupni rezultat testa B glede na disleksijo, način 

reševanja in število ur gledanja oddaj na teden v angleščini 

 

status disleksije 

način reševanja  

testa B 

število ur gledanja oddaj na teden 

v angleščini 
M SD N 

brez disleksije branje 0-1 ura 3,86 1,79 29 

2-3 ure 4,16 1,89 43 

od 4 do več kot 5 ur 4,72 1,57 69 

skupaj 4,38 1,74 141 

poslušanje + branje 0-1 ura 4,56 1,59 9 

2-3 ure 3,91 1,62 23 

od 4 do več kot 5 ur 5,12 1,09 34 

skupaj 4,62 1,46 66 

poslušanje 0-1 ura 1,50 0,71 2 

2-3 ure 4,18 1,83 11 

od 4 do več kot 5 ur 4,31 2,10 13 

skupaj 4,04 2,01 26 

skupaj 0-1 ura 3,90 1,80 40 

2-3 ure 4,09 1,79 77 

od 4 do več kot 5 ur 4,79 1,52 116 

skupaj 4,41 1,70 233 

z disleksijo branje 0-1 ura 2,67 2,06 9 

2-3 ure 2,80 2,20 10 

od 4 do več kot 5 ur 3,00 1,87 5 

skupaj 2,79 2,00 24 

poslušanje + branje 0-1 ura 4,00 2,65 3 

2-3 ure 2,43 2,30 7 

od 4 do več kot 5 ur 3,00 . 1 

skupaj 2,91 2,26 11 

poslušanje 0-1 ura 1,50 1,38 6 

2-3 ure 3,33 1,53 3 

od 4 do več kot 5 ur 3,67 1,53 3 

skupaj 2,50 1,68 12 

skupaj 0-1 ura 2,50 2,04 18 

2-3 ure 2,75 2,07 20 

od 4 do več kot 5 ur 3,22 1,56 9 

skupaj 2,74 1,95 47 

skupaj branje 0-1 ura 3,58 1,90 38 

2-3 ure 3,91 2,00 53 

od 4 do več kot 5 ur 4,61 1,64 74 

skupaj 4,15 1,86 165 

poslušanje + branje 0-1 ura 4,42 1,78 12 

2-3 ure 3,57 1,87 30 

od 4 do več kot 5 ur 5,06 1,14 35 

skupaj 4,38 1,69 77 

poslušanje 0-1 ura 1,50 1,20 8 

2-3 ure 4,00 1,75 14 

od 4 do več kot 5 ur 4,19 1,97 16 

skupaj 3,55 2,02 38 

skupaj 0-1 ura 3,47 1,97 58 

2-3 ure 3,81 1,92 97 

od 4 do več kot 5 ur 4,68 1,57 125 

skupaj 4,13 1,85 280 

 

Rezultati tabele 66 kažejo, so med učenci brez disleksije test B v povprečju najbolje rešili 

tisti, ki na teden gledajo od 4 do 5 ur in več oddaj v angleščini, in sicer pri akomodaciji 
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»poslušanje + branje« (M = 5,12; SD = 1,09). Tudi pri ostalih dveh načinih reševanja so 

bili uspešnejši pri reševanju tisti, ki na teden gledajo več ur oddaj v angleščini. Rezultati 

vseh učencev brez disleksije skupaj, ne glede na način reševanja, ravno tako kažejo, da so 

v povprečju test B najbolje rešili tisti, ki na teden gledajo od 4 do 5 ur in več oddaj v 

angleščini (M = 4,79; SD = 1,52).  

 

Med učenci z disleksijo so v povprečju najvišje število točk tudi dosegli tisti, ki na teden 

gledajo od 4 do 5 ur in več oddaj v angleščini, in sicer pri akomodaciji »poslušanje« (M = 

3,67; SD = 1,53). Tudi rezultati vseh učencev z disleksijo skupaj, ne glede na način 

reševanja kažejo, da so test B najbolje rešili tisti, ki na teden gledajo od 4 do 5 ur in več 

oddaj v angleščini (M = 3,22; SD = 1,56).  

 

Rezultati vseh učencev z disleksijo in brez nje skupaj kažejo, da so test B najbolje rešili 

tisti učenci, ki na teden gledajo več ur oddaj v angleščini. Najvišji rezultat v povprečju so 

dosegli pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 5,06; SD = 1,14). Tudi rezultati vseh 

učencev z disleksijo in brez disleksije skupaj, ne glede na akomodacijo kažejo, da so v 

povprečju najvišje število točk dosegli tisti, ki na teden gledajo več ur oddaj v angleščini 

(M = 4,68; SD = 1,57).  

 

 

Tabela 67: Analiza razlik testa B glede na disleksijo, način reševanja in število ur 

gledanja oddaj na teden v angleščini 

 

vir razlik F p 

status disleksije 9,23 0,00 

način reševanja testa B 1,15 0,32 

število ur gledanja oddaj na teden v angleščini 1,93 0,15 

status disleksije * način reševanja testa B 0,70 0,50 

status disleksije * število ur gledanja oddaj na teden v angleščini 0,51 0,60 

način reševanja testa B * število ur gledanja oddaj na teden v angleščini 2,40 0,05 

status disleksije * način reševanja testa B * število ur gledanja oddaj na 

teden v angleščini 
0,10 0,98 

 

Rezultati v tabeli 67 kažejo, da pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa B glede na status disleksije ter interakcijo načina reševanja in 

število ur gledanja oddaj v angleščini (p < 0,05). 
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Tabela 68: Opisna statistika za skupni rezultat testa C glede na disleksijo, način 

reševanja in število ur gledanja oddaj na teden v angleščini 

 

status disleksije 

način reševanja testa 

C 

število ur gledanja oddaj na teden 

v angleščini 
M SD N 

brez disleksije branje 0-1 ura 4,64 1,69 11 

2-3 ure 3,82 1,66 34 

od 4 do več kot 5 ur 4,79 1,40 47 

skupaj 4,41 1,58 92 

poslušanje + branje 0-1 ura 4,00 1,53 19 

2-3 ure 4,33 1,46 21 

od 4 do več kot 5 ur 4,53 1,54 36 

skupaj 4,34 1,51 76 

poslušanje 0-1 ura 4,40 1,08 10 

2-3 ure 4,09 1,66 22 

od 4 do več kot 5 ur 4,39 1,56 33 

skupaj 4,29 1,52 65 

skupaj 0-1 ura 4,27 1,47 40 

2-3 ure 4,04 1,60 77 

od 4 do več kot 5 ur 4,59 1,49 116 

skupaj 4,36 1,54 233 

z disleksijo branje 0-1 ura 2,67 2,12 9 

2-3 ure 2,90 2,18 10 

od 4 do več kot 5 ur 4,00 1,63 4 

skupaj 3,00 2,05 23 

poslušanje + branje 0-1 ura 3,00 1,87 5 

2-3 ure 2,83 1,72 6 

od 4 do več kot 5 ur 4,00 . 1 

skupaj 3,00 1,65 12 

poslušanje 0-1 ura 2,75 2,22 4 

2-3 ure 1,25 1,26 4 

od 4 do več kot 5 ur 1,75 1,50 4 

skupaj 1,92 1,68 12 

skupaj 0-1 ura 2,78 1,96 18 

2-3 ure 2,55 1,93 20 

od 4 do več kot 5 ur 3,00 1,80 9 

skupaj 2,72 1,89 47 

skupaj branje 0-1 ura 3,75 2,10 20 

2-3 ure 3,61 1,81 44 

od 4 do več kot 5 ur 4,73 1,42 51 

skupaj 4,13 1,77 115 

poslušanje + branje 0-1 ura 3,79 1,62 24 

2-3 ure 4,00 1,62 27 

od 4 do več kot 5 ur 4,51 1,52 37 

skupaj 4,16 1,59 88 

poslušanje 0-1 ura 3,93 1,59 14 

2-3 ure 3,65 1,90 26 

od 4 do več kot 5 ur 4,11 1,75 37 

skupaj 3,92 1,76 77 

skupaj 0-1 ura 3,81 1,76 58 

2-3 ure 3,73 1,77 97 

od 4 do več kot 5 ur 4,48 1,56 125 

skupaj 4,08 1,71 280 

 

Iz tabele 68 je razvidno, da so bili med učenci brez disleksije najbolj uspešni tisti, ki na 

teden gledajo od 4 do 5 ur in več oddaj v angleščini, in sicer pri akomodaciji »branje« (M 
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= 4,79; SD = 1,40). Tudi rezultati vseh učencev brez disleksije skupaj, ne glede na način 

reševanja kažejo, da so v povprečju najvišje število točk dosegli tisti, ki na teden gledajo 

od 4 do 5 ur in več oddaj v angleščini (M = 4,59; SD = 1,48).  

 

Med vsemi učenci z disleksijo, ne glede na način reševanja, so bili v povprečju najbolj 

uspešni tisti, ki na teden gledajo od 4 do 5 ur in več oddaj v angleščini (M = 3,00; SD = 

1,80). Najbolj uspešni v povprečju so bili pri »branju« (M = 4,00; SD = 1,63) in 

»poslušanje + branje« (M = 4,00; SD = 0,00). Vendar je bil pri akomodaciji »posušanje + 

branje« takšen, ki gleda na teden več ur oddaj v angleščini le en učenec, zato tega rezultata 

ne moremo upoštevati.  

 

Rezultati vseh učencev z disleksijo in brez nje skupaj, ne glede na način reševanja kažejo, 

da so najvišje povprečno število točk dosegli učenci, ki na teden gledajo od 4 do 5 ur oddaj 

v angleščini in več (M = 4,48; SD = 1,56).  

 

 

Tabela 69: Analiza razlik testa C glede na disleksijo, način reševanja in število ur 

gledanja oddaj na teden v angleščini 
 

 

vir razlik F p 

status disleksije 24,9 0,00 

način reševanja testa C 2,50 0,08 

število ur gledanja oddaj na teden v angleščini 1,75 0,18 

status disleksije * način reševanja testa C 1,97 0,14 

status disleksije * število ur gledanja oddaj na teden v angleščini 0,16 0,85 

način reševanja testa C * število ur gledanja oddaj na teden v 

angleščini 
0,77 0,54 

status disleksije * način reševanja testa C * število ur gledanja oddaj 

na teden v angleščini 
0,72 0,58 

 

Rezultati v tabeli 69 kažejo, da pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa C glede na status disleksije (p < 0,05). 
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Tabela 70: Opisna statistika za skupni rezultat testa D glede na disleksijo, način 

reševanja in število ur gledanja oddaj na teden v angleščini 

 

status disleksije 

način reševanja 

testa D 

število ur gledanja oddaj na 

teden v angleščini 
M SD N 

brez disleksije branje 0-1 ura 4,64 1,96 11 

2-3 ure 4,62 1,65 34 

od 4 do več kot 5 ur 5,55 0,88 47 

skupaj 5,10 1,42 92 

poslušanje + branje 0-1 ura 5,50 0,97 10 

2-3 ure 5,14 1,28 22 

od 4 do več kot 5 ur 5,64 0,82 33 

skupaj 5,45 1,03 65 

poslušanje 0-1 ura 4,37 1,46 19 

2-3 ure 5,00 1,23 21 

od 4 do več kot 5 ur 5,11 1,19 36 

skupaj 4,89 1,29 76 

skupaj 0-1 ura 4,73 1,55 40 

2-3 ure 4,87 1,45 77 

od 4 do več kot 5 ur 5,44 0,99 116 

skupaj 5,13 1,29 233 

z disleksijo branje 0-1 ura 4,13 1,89 8 

2-3 ure 3,67 2,18 9 

od 4 do več kot 5 ur 4,75 0,96 4 

skupaj 4,05 1,86 21 

poslušanje + branje 0-1 ura 4,20 1,30 5 

2-3 ure 4,60 1,14 5 

od 4 do več kot 5 ur 5,25 0,96 4 

skupaj 4,64 1,15 14 

poslušanje 0-1 ura 3,80 2,59 5 

2-3 ure 4,17 1,33 6 

od 4 do več kot 5 ur 6,00 . 1 

skupaj 4,17 1,90 12 

skupaj 0-1 ura 4,06 1,86 18 

2-3 ure 4,05 1,70 20 

od 4 do več kot 5 ur 5,11 0,93 9 

skupaj 4,26 1,67 47 

skupaj branje 0-1 ura 4,42 1,90 19 

2-3 ure 4,42 1,79 43 

od 4 do več kot 5 ur 5,49 0,90 51 

skupaj 4,90 1,56 113 

poslušanje + branje 0-1 ura 5,07 1,22 15 

2-3 ure 5,04 1,26 27 

od 4 do več kot 5 ur 5,59 0,83 37 

skupaj 5,30 1,09 79 

poslušanje 0-1 ura 4,25 1,70 24 

2-3 ure 4,81 1,27 27 

od 4 do več kot 5 ur 5,14 1,18 37 

skupaj 4,80 1,40 88 

skupaj 0-1 ura 4,52 1,67 58 

2-3 ure 4,70 1,53 97 

od 4 do več kot 5 ur 5,42 0,99 125 

skupaj 4,98 1,40 280 
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Rezultati tabele 70 kažejo, da so bili med učenci brez disleksije najbolj uspešni tisti, ki na 

teden gledajo od 4 do 5 ur in več oddaj v angleščini, in sicer pri akomodaciji »poslušanje + 

branje« (M = 5,64; SD = 0,82). Rezultati vseh učencev brez disleksije, ne glede na način 

reševanja, ravno tako kažejo, da so tisti, ki na teden gledajo od 4 do 5 ur in več oddaj v 

angleščini, v povprečju dosegli najvišje število točk (M = 5,44; SD = 0,99).  

 

Med učenci z disleksijo so v povprečju najvijši rezultat dosegli tisti, ki na teden gledajo od 

4 do 5 ur in več oddaj v angleščini, in sicer pri akomodaciji »poslušanje« (M = 6,00; SD = 

0,00). Ker pa je bil takšen le eden od učencev, tega rezultata ne moremo primerjati. 

Naslednji najvišji rezutat so dosegli učenci z disleksijo, ki gledajo na teden več ur oddaj v 

angleščini, in sicer pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 5,25; SD = 0,96).  

 

Tudi med vsemi učenci z disleksijo in brez nje skupaj, so v povprečju največ točk dosegli 

pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 5,59; SD = 0,83). Rezultati vseh učencev z 

disleksijo in brez nje skupaj, ne glede na način reševanja pa kažejo, da so bili najuspešnejši 

tisti, ki gledajo na teden od 4 do 5 ur in več oddaj v angleščini (M = 5,42; SD = 0,98). Če 

povzamemo, gledanje raznih oddaj v angleščini učencem pomaga pri reševanju testov 

bralnega razumevanja.  

 

 

Tabela 71: Analiza razlik testa D glede na disleksijo, način reševanja in število ur 

gledanja oddaj na teden v angleščini 
 

 

vir razlik F p 

status disleksije 4,802 0,029 

način reševanja testa D 1,727 0,180 

število ur gledanja oddaj na teden v angleščini 4,303 0,014 

status disleksije * način reševanja testa D 0,460 0,632 

status disleksije * število ur gledanja oddaj na teden v angleščini 0,619 0,539 

način reševanja testa D * število ur gledanja oddaj na teden v 

angleščini 
0,541 0,706 

status disleksije * način reševanja testa D * število ur gledanja 

oddaj na teden v angleščini 
0,500 0,736 

 

Rezultati v tabeli 71 kažejo, da pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa D glede na status disleksije in število ur gledanja oddaj v 

angleščini (p < 0,05). 

Številni raziskovalci trdijo, da multimedija zaradi avtentičnosti pozitivno vpliva na učenje 

jezikov (Brett, 1995; Khalid, 2001, v Shabani in Zanussi, 2015). Gledanje serij namreč 

zmanjša zaskrbljenost in afektivni filter, kar omogoča učinkovitejše usvajanje jezika 

(Hayati in Mohammadi, 2009, v Shanabi in Zanussi, 2015). Veliko učiteljev in 

raziskovalcev za lažje razumevanje uporablja video material s podnapisi, ker naj bi 

televizijske oddaje in programi predstavljali bogat okvir za usvajanje tujega jezika. Garza 

(1991, v Shabani in Zanussi, 2015) je ugotovil, da podnapisi pri učencih, ki usvajajo tuj 

jezik, izboljšujejo razumevanje in pomnjenje. Veliko učiteljev predlaga učencem gledanje 

televizije in filmov s podnapisi, da bi bili izpostavljeni ciljnemu jeziku in tako izboljšali 
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nivo znanja jezika (Shabani in Zanussi, 2015). Iz zgornjih rezultatov je razvidno, da tudi v 

naši raziskavi večurno gledanje raznih oddaj v angleščini na teden, pripomore k boljšemu 

bralnemu razumevanju, saj so ti učenci v povprečju dosegli višje rezultate kot tisti, ki na 

teden ne gledajo nič ali zelo malo različnih oddaj v angleščini.  

 

Hipoteza 5: Vsi vključeni učenci, ki gledajo na teden več ur oddaj v angleščini, bodo pri 

reševanju testov bolj uspešni. 

 

 

Tabela 72: Povezanost med  spremenljivkama »čas gledanja oddaj v angleščini« in 

rezultati testov 
 

 test  čas gledanja oddaj v angleščini 

testAskupaj r 0,223 

p 0,000 

testBskupaj r 0,293 

p 0,000 

testCskupaj r 0,205 

p 0,000 

testDskupaj r 0,273 

p 0,000 

 

Povezanosti med spremenljivkama »čas gledanja oddaj v angleščini« in rezultati testov so 

statistično pomembne. Vse so pozitivne, po višini pa bolj nizke. 

 

Hipotezo 5 »Vsi vključeni učenci, ki gledajo na teden več ur oddaj v angleščini, bodo pri 

reševanju testov bolj uspešni.« lahko potrdimo za vse štiri teste (test A, test B, test C in 

test D). 

Pavio (1971, v Shabani in Zanussi, 2015) je predlagal teorijo dvojnega kodiranja, ki pravi, 

da število signalov povezanih s sporočilom narašča, ko slikam dodamo pomen (podnapise), 

kar gledalcem omogoča, da sporočilo zadržijo v mislih. Goldman (1993, v Shabani in 

Zanussi, 2015) prav tako meni, da so podnaslovljeni TV-programi močna motivacija za 

učenje bralnega razumevanja. Ob gledanju podnaslovljenih TV-serij učenci namreč 

bogatijo svoje besedišče in posledično izboljšujejo bralno razumevanje (Shabani in 

Zanussi, 2015). Tudi rezultati testov A, B, C in D kažejo, da večja kot je izpostavljenost 

gledanju oddaj v angleščini, boljše je učenčevo bralno razumevanje. Vsi vključeni učenci, 

ki gledajo na teden več ur oddaj v angleščini, so pri reševanju testov dosegli višje število 

točk kot tisti, ki gledajo oddaje v angleščini na teden manjše število ur.  
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Hipoteza 6: Skupina učencev z disleksijo, ki gleda na teden več ur oddaj v angleščini, se 

bo v rezultatih testov statistično pomembno razlikovala od skupine učencev brez disleksije. 

 

 

Tabela 73: Opisna statistika za teste A, B, C in D glede na disleksijo 
 

 test status disleksije N M SD 

testAskupaj brez disleksije 154 4,23 1,93 

z disleksijo   15 2,33 2,38 

testBskupaj brez disleksije 154 4,69 1,59 

z disleksijo   15 3,07 1,83 

testCskupaj brez disleksije 154 4,56 1,50 

z disleksijo   15 2,73 1,75 

testDskupaj brez disleksije 154 5,32 1,10 

z disleksijo   15 4,67 1,29 

 

Iz tabele 73 je razvidno, da se skupina učencev z disleksijo pri posameznih testih razlikuje 

od skupine učencev brez nje. Pri testih A, B, C in D so učenci brez disleksije dosegli višje 

povprečne rezultate kot učenci z disleksijo. To nam prikazuje stolpec z oznako M, iz 

katerega lahko razberemo, da so pri posameznih testih povprečni rezultati pri skupini 

učencev brez disleksije višji kot pri skupini učencev z disleksijo.      
 

 

Tabela 74: Test razlik med aritmetičnimi sredinami za teste A, B, C in D glede na 

disleksijo 
 

 test t 2p 

testAskupaj 3,548 0,001 

testBskupaj 3,744 0,000 

testCskupaj 4,445 0,000 

testDskupaj 2,154 0,033 

 

V izračunu so zajeti tisti učenci, ki gledajo oddaje v angleščini 3 ure na teden ali več. 

Razlike v aritmetičnih sredinah vseh štirih testov so statistično pomembne glede na 

disleksijo. 

 

Število ur gledanja različnih oddaj v angleščini na teden vpliva na učenčevo bralno 

razumevanje v angleščini. Gledanje oddaj v angleščini pozitivno vpliva na učence brez 

disleksije in učence z disleksijo. V interakciji s slušnim medijem vnosa pa so v nekaterih 

primerih rezultati še boljši. Pri testu A se je kombinacija večjega števila ur gledanja oddaj 

in slušni medij vnosa izkazala bolj učinkovita za posameznike z disleksijo kot za 

posameznike brez disleksije. Vendar so bile razlike majhne, zato rezultati glede na število 

ur gledanja oddaj v angleščini na teden ter interakcijo disleksije in število ur gledanja oddaj 

v angleščini na teden niso statistično pomembni.  

 

Rezultati testa B kažejo, da so bili v povprečju bolj uspešni tisti učenci z disleksijo in brez 

nje, ki na teden gledajo več ur oddaj v angleščini. Še bolj uspešni pa so, če imajo na voljo 

še dodatni slušni medij vnosa. Višje rezultate so v povprečju dosegli učenci brez disleksije. 
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Rezultati glede na interakcijo števila ur gledanja oddaj v angleščini na teden in način 

reševanja testa B so statistično pomembni.  

 

Rezultati testa C glede na število ur gledanja oddaj na teden v angleščini ter interakcijo 

med statusom disleksije in številom ur gledanja oddaj niso statistično pomembni. Glede na 

vse vključene učence (brez disleksije in z njo), so test C v povprečju najbolje rešili tisti, ki 

na teden gledajo od 4 do več kot 5 ur oddaj v angleščini. Vendar so bile razlike majhne.  

 

Rezultati testa D glede na število ur gledanje oddaj v angleščini na teden pa so statistično 

pomembni. Učenci brez disleksije in z njo, ki na teden gledajo več ur oddaj v angleščini, so 

v povprečju test D rešili bolje kot tisti, ki na teden gledajo manj ur oddaj v angleščini. V 

povprečju so najvišje rezultate dosegli v kombinaciji s slušnim medijem vnosa. Sklepamo 

lahko, da imajo ti učenci zaradi večurnega gledanja oddaj v angleščini posledično 

najverjetneje boljše slušno razumevanje, saj pri gledanju oddaj berejo podnapise in hkrati 

tudi poslušajo. To pa jim ob akomodaciji »poslušanje + branje« lahko koristi, saj besedilo 

ravno tako kot pri gledanju oddaj berejo in poslušajo hkrati.  

 

Po rezultatih vseh štirih preizkusov bralnega razumevanja sodeč gledanje angleških oddaj 

koristi obema skupinama posameznikov, tako tistim brez disleksije kot tistim z njo. Višje 

število doseženih točk v povprečju pa so dosegli posamezniki brez disleksije.     

 

Hipotezo 6, ki pravi »Skupina učencev z disleksijo, ki gleda na teden več ur oddaj v 

angleščini, se bo v rezultatih testov statistično pomembno razlikovala od skupine 

učencev brez disleksije.« lahko potrdimo za vse štiri teste (test A, test B, test C in test 

D). 

 

Učenci z disleksijo imajo težave na fonološkem področju. Večina jih ima težave s 

fonološkim predelovanjem in s hitrim poimenovanjem. Posledično slabše opravljajo 

naloge, ki zahtevajo fonološko zavedanje (zlogovno in fonemsko znanje), ki vključujejo 

tudi naloge bralnega razumevanja (Kormos in Smith, 2012). V raziskavi Assistive listening 

devices drive neuroplasticity in children with dyslexia so ugotovili, da z izboljšavo zvočne 

obdelave zvoka otrokom omogočimo boljše možnosti za povezovanje med pomeni 

slišanega. To pa potem povežejo s tem, kar vidijo na papirju (Hornickel idr., 2012). Iz tega 

lahko sklepam, da učencem z disleksijo gledanje oddaj v angleščini lahko koristi, saj med 

gledanjem različnih oddaj, gledajo in poslušajo hkrati ter tako nezavedno usvajajo jezik. 

Tudi rezultati testov A, B, C in D so pokazali, da so v povprečju višje število točk pri vseh 

štirih testih dosegli tisti učenci z disleksijo, ki na teden gledajo od 4 do 5 ur in več različnih 

oddaj v angleščini.  
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6.7 Branje za zabavo in šolo ter število knjig, ki jih imajo učenci doma 

 

 

Tabela 75: »ali rad/-a bereš« 
 

 f % 

ne 100 35,7 

da 180 64,3 

skupaj 280 100,0 

  

Na vprašanje o tem, ali radi berejo (tabela 75), je več kot polovica, 180 (64,3 %) od 280 

(100 %) anketirancev, odgovorila pritrdilno. 100 (35,7 %) anketirancev ne bere rado.  

 

Otroci, ki radi berejo, so posledično najverjetneje tudi na splošno boljši bralci kot tisti, ki 

ne berejo radi. Dobri bralci so pri prepoznavi besed hitri in natančni, zato lahko posledično 

več časa namenijo razumevanju, medtem ko morajo bralci s slabšimi veščinami 

dekodiranja več časa nameniti posameznim besedam in manj razumevanju. Takšni bralci 

so posledično manj učinkoviti pri shranjevanju informacij v svoj delovni spomin, rezultat 

pa je slabo razumevanje (Perfetti, 1985, v Erbeli in Pižorn, 2013). Predvidevam, da otroci, 

ki radi berejo sodijo med dobre bralce in je njihovo bralno razumevanje boljše.  
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Tabela 76: Opisna statistika za skupni rezultat testa A glede na disleksijo, način 

reševanja in priljubljenost branja 
 

status disleksije 
način reševanja 

testa A 
Ali rad/-a bereš? M SD N 

brez disleksije branje ne 3,64 2,10 50 

da 4,37 1,91 91 

skupaj 4,11 2,00 141 

poslušanje + 

branje 

ne 2,25 2,63 4 

da 4,23 1,93 22 

skupaj 3,92 2,12 26 

poslušanje ne 3,06 2,16 18 

da 3,48 1,97 48 

skupaj 3,36 2,01 66 

skupaj ne 3,42 2,14 72 

da 4,09 1,96 161 

skupaj 3,88 2,04 233 

z disleksijo branje ne 2,67 2,02 15 

da 1,91 2,12 11 

skupaj 2,35 2,06 26 

poslušanje + 

branje  

ne 3,60 2,30 5 

da 5,00 1,41 5 

skupaj 4,30 1,95 10 

poslušanje ne 1,13 2,03 8 

da 3,00 2,65 3 

skupaj 1,64 2,25 11 

skupaj ne 2,39 2,18 28 

da 2,89 2,35 19 

skupaj 2,60 2,24 47 

skupaj branje ne 3,42 2,11 65 

da 4,11 2,07 102 

skupaj 3,84 2,10 167 

poslušanje + 

branje 

ne 3,00 2,40 9 

da 4,37 1,84 27 

skupaj 4,03 2,05 36 

poslušanje ne 2,46 2,27 26 

da 3,45 1,98 51 

skupaj 3,12 2,12 77 

skupaj ne 3,13 2,19 100 

da 3,96 2,03 180 

skupaj 3,66 2,12 280 
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Iz tabele 76 je razvidno, da učenci z disleksijo in brez disleksije, ki radi berejo, pri skoraj 

vseh vrstah akomodacij dosegajo v povprečju višje število točk kot tisti, ki ne berejo radi. 

Izjema so učenci z disleksijo, ki radi berejo pri »branju«, saj rezultati kažejo, da so tisti, ki 

ne berejo radi, v povprečju dosegli višje število točk (M = 2,67; SD = 2,02)  kot tisti, ki 

berejo radi (M = 1,91; SD = 2,12). Učenci brez disleksije, ki radi berejo so test A najbolje 

rešili pri »branju« (M=4,37; SD=1,91). Učenci z disleksijo, ki radi berejo, pa so bili najbolj 

uspešni pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 5,00; SD = 1,41).  

 

Ob upoštevanju rezultatov vseh učencev, ki radi berejo, so bili ti v povprečju najbolj 

uspešni pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 4,37; SD = 1,84). Iz rezultatov je 

razvidno, da tisti učenci, ki na splošno radi berejo in imajo poleg branja še slušni medij 

vnosa, dosegajo pri bralnem razumevanju angleščine v povprečju višje rezultate.  

 

 

Tabela 77: Analiza razlik testa A glede na disleksijo, način reševanja in priljubljenost 

branja 
 

vir razlik F p 

status disleksije 2,434 0,120 

način reševanja testa A 1,974 0,141 

priljubljenost branja 5,605 0,019 

status disleksije * način reševanja testa A 4,358 0,014 

status disleksije * priljubljenost branja 0,067 0,796 

način reševanja testa A * priljubljenost branja 2,093 0,125 

status disleksije * način reševanja testa A * 

priljubljenost branja 
1,493 0,227 

 

Iz tabele 77 je razvidno, da obstajajo pri učencih statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa A glede na priljubljenost branja ter interakcijo statusa disleksije 

in način reševanja (p < 0,05). 
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Tabela 78: Opisna statistika za skupni rezultat testa B glede na disleksijo, način 

reševanja in priljubljenost branja 

 

status disleksije 
način reševanja 

testa B 
Ali rad/-a bereš? M SD N 

brez disleksije branje ne 4,44 1,49 50 

da 4,34 1,88 91 

skupaj 4,38 1,74 141 

branje + 

poslušanje 

ne 4,44 1,65 18 

da 4,69 1,39 48 

skupaj 4,62 1,46 66 

poslušanje ne 2,25 2,22 4 

da 4,36 1,84 22 

skupaj 4,04 2,01 26 

skupaj ne 4,32 1,63 72 

da 4,45 1,74 161 

skupaj 4,41 1,70 233 

z disleksijo branje ne 3,29 2,09 14 

da 2,10 1,73 10 

skupaj 2,79 2,00 24 

branje + 

poslušanje 

ne 2,63 1,99 8 

da 3,67 3,22 3 

skupaj 2,91 2,26 11 

poslušanje ne 2,00 1,67 6 

da 3,00 1,67 6 

skupaj 2,50 1,68 12 

skupaj ne 2,82 1,98 28 

da 2,63 1,95 19 

skupaj 2,74 1,95 47 

skupaj branje ne 4,19 1,69 64 

da 4,12 1,97 101 

skupaj 4,15 1,86 165 

branje + 

poslušanje 

ne 3,88 1,93 26 

da 4,63 1,51 51 

skupaj 4,38 1,69 77 

poslušanje ne 2,10 1,79 10 

da 4,07 1,86 28 

skupaj 3,55 2,02 38 

skupaj ne 3,90 1,85 100 

da 4,26 1,84 180 

skupaj 4,13 1,85 280 

 

Iz tabele 78 je razvidno, da so učenci brez disleksije, ki na splošno radi berejo, v povprečju 

najbolje rešili test B pri akomodaciji »branje + poslušanje« (M = 4,69; SD = 1,39), 
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nekoliko slabše pri akomodaciji »poslušanje« (M = 4,36; SD = 1,84). Pri »branju« so bili v 

povprečju nekoliko uspešnejši tisti učenci brez disleksije, ki ne berejo radi (M = 4,44; SD 

= 1,49). Učenci z disleksijo, ki na splošno radi berejo, so v povprečju dosegli največ točk 

pri akomodaciji »branje + poslušanje« (M = 3,67; SD = 3,22). Sledi »branje«, pri katerem 

so v povprečju največ točk dosegli tisti, ki ne berejo radi (M = 3,29; SD = 2,09). Pri 

akomodaciji »poslušanje«, pa so v povprečju največ točk dosegli tisti, ki radi berejo (M = 

3,00; SD = 1,67).  

 

Iz rezultatov je razvidno, da učenci z disleksijo in brez disleksije, ki na splošno radi berejo, 

bolje rešujejo teste bralnega razumevanja na podlagi poslušanja ob branju ali zgolj 

poslušanja. Pri načinu reševanja »branje« ni vidnih izboljšav v povprečno doseženih 

rezultatih pri tistih, ki na splošno radi berejo.  

 

 

Tabela 79: Analiza razlik testa B glede na disleksijo, način reševanja in priljubljenost 

branja 
 

vir razlik  F P 

status disleksije 14,97 0,000 

način reševanja testa B 2,152 0,118 

priljubljenost branja 2,355 0,126 

status disleksije * način reševanja testa B 0,637 0,530 

status disleksije * priljubljenost branja 0,477 0,490 

način reševanja testa B * priljubljenost branja 4,404 0,013 

status disleksije * način reševanja testa B * 

priljubljenost branja 
0,863 0,423 

 

Vrednosti v tabeli 79 kažejo, da obstajajo pri učencih statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa B glede na disleksijo ter interakcijo načina reševanja in 

priljubljenost branja (p < 0,05). 
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Tabela 80: Opisna statistika za skupni rezultat testa C glede na disleksijo, način 

reševanja in priljubljenost branja 
 

status disleksije 

način reševanja 

testa C Ali rad/-a bereš? 
M SD N 

brez disleksije branje ne 4,05 1,76 22 

da 4,53 1,52 70 

skupaj 4,41 1,58 92 

branje + 

poslušanje 

ne 4,28 1,33 29 

da 4,38 1,62 47 

skupaj 4,34 1,51 76 

poslušanje ne 4,19 1,44 21 

da 4,34 1,57 44 

skupaj 4,29 1,52 65 

skupaj ne 4,18 1,49 72 

da 4,43 1,56 161 

skupaj 4,36 1,54 233 

z disleksijo branje ne 2,36 1,99 14 

da 4,00 1,80 9 

skupaj 3,00 2,04 23 

branje + 

poslušanje 

ne 2,57 1,90 7 

da 3,60 1,14 5 

skupaj 3,00 1,65 12 

poslušanje ne 2,29 1,98 7 

da 1,40 1,14 5 

skupaj 1,92 1,68 12 

skupaj ne 2,39 1,89 28 

da 3,21 1,81 19 

skupaj 2,72 1,89 47 

skupaj branje ne 3,39 2,00 36 

da 4,47 1,55 79 

skupaj 4,13 1,77 115 

branje + 

poslušanje 

ne 3,94 1,59 36 

da 4,31 1,59 52 

skupaj 4,16 1,59 88 

poslušanje ne 3,71 1,76 28 

da 4,04 1,77 49 

skupaj 3,92 1,76 77 

skupaj ne 3,68 1,79 100 

da 4,31 1,62 180 

skupaj 4,08 1,71 280 

 

Iz tabele 80 je razvidno, da so učenci brez disleksije, ki radi berejo, v povprečju dosegli 

višje rezultate pri vseh treh načinih reševanja testa C, kot učenci brez disleksije, ki ne 
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berejo radi. V povprečju so največ točk dosegli pri »branju« (M = 4,53; SD = 1,52). 

Učenci z disleksijo, ki radi berejo, pa so bili v povprečju najbolj uspešni pri »branju« (M = 

4,00; SD = 1,80), malo manj pa pri »branje + poslušanje« (M = 3,60; SD = 1,14). Pri 

akomodaciji »poslušanje« pa so učenci z disleksijo, ki ne berejo radi (M = 2,29; SD = 

1,97), v povprečju dosegli višje število točk kot tisti, ki radi berejo (M = 1,40; SD = 1,14).  

 

 

Tabela 81: Analiza razlik testa C glede na disleksijo, način reševanja in priljubljenost 

branja 
 

vir razlik F p 

status disleksije 34,34 0,000 

način reševanja testa C 2,523 0,082 

priljubljenost branja 2,403 0,122 

status disleksije * način reševanja testa C 2,269 0,105 

status disleksije * priljubljenost branja 0,411 0,522 

način reševanja testa C * priljubljenost branja 2,480 0,086 

status disleksije * način reševanja testa C * 

priljubljenost branja 
1,578 0,208 

 

Pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v povprečnih rezultatih testa C glede na 

disleksijo (p < 0,05). 
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Tabela 82: Opisna statistika za skupni rezultat testa D glede na disleksijo, način 

reševanja in priljubljenost branja 
 

status disleksije 

način reševanja 

testa D Ali rad/-a bereš? 
M SD N 

brez disleksije branje ne 4,86 1,81 22 

da 5,17 1,29 70 

skupaj 5,10 1,42 92 

branje + 

poslušanje 

ne 5,76 0,44 21 

da 5,30 1,19 44 

skupaj 5,45 1,03 65 

poslušanje ne 5,03 1,15 29 

da 4,81 1,38 47 

skupaj 4,89 1,29 76 

skupaj ne 5,19 1,30 72 

da 5,10 1,30 161 

skupaj 5,13 1,29 233 

z disleksijo branje ne 3,69 1,93 13 

da 4,62 1,69 8 

skupaj 4,05 1,86 21 

branje + 

poslušanje 

ne 4,63 1,51 8 

da 4,67 0,52 6 

skupaj 4,64 1,15 14 

poslušanje ne 3,57 2,15 7 

da 5,00 1,23 5 

skupaj 4,17 1,90 12 

skupaj ne 3,93 1,86 28 

da 4,74 1,24 19 

skupaj 4,26 1,67 47 

skupaj branje ne 4,43 1,91 35 

da 5,12 1,33 78 

skupaj 4,90 1,56 113 

branje + 

poslušanje 

ne 5,45 0,99 29 

da 5,22 1,15 50 

skupaj 5,30 1,09 79 

poslušanje ne 4,75 1,48 36 

da 4,83 1,35 52 

skupaj 4,80 1,40 88 

skupaj ne 4,84 1,58 100 

da 5,06 1,29 180 

skupaj 4,98 1,40 280 

 

Rezultati v tabeli 82 kažejo, da so bili učenci brez disleksije, ki radi berejo (M = 5,17), bolj 

uspešni od učencev, ki ne berejo radi (M = 4,86), le pri »branju«. Pri akomodaciji »branje 
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+ poslušanje« (M = 5,76) in »poslušanje« (M = 5,03) so v povprečju dosegli višje število 

točk tisti, ki ne berejo radi. Učenci z disleksijo, ki radi berejo, pa so bili pri vseh treh 

načinih reševanja testa D v povprečju uspešnejši od tistih, ki ne berejo radi. V tem primeru 

so bili najbolj uspešni pri akomodaciji »poslušanje« (M = 5,00; SD = 1,22).  

 

 

Tabela 83: Analiza razlik testa D glede na disleksijo, način reševanja in priljubljenost 

branja 
 

vir razlik F P 

status disleksije 12,16 0,001 

način reševanja testa D 2,058 0,130 

priljubljenost branja 2,191 0,140 

status disleksije * način reševanja testa D 0,110 0,896 

status disleksije * priljubljenost branja 4,180 0,042 

način reševanja testa D * priljubljenost branja 1,441 0,239 

status disleksije * način reševanja testa D * 

priljubljenost branja 
0,587 0,557 

 

Pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v povprečnih rezultatih testa D glede na 

disleksijo ter interakcijo statusa disleksije in priljubljenost branja (p < 0,05). 

 

Raziskovalci na temo branja govorijo o »začaranem krogu«, ki opisuje bralce, ki ne morejo 

razviti dobrih veščin branja (Pečjak, 2006, v Erbeli in Pižorn, 2006). Slabši bralci namreč 

berejo manj in posledično je tudi njihovo razumevanje slabše. Ker je njihovo razumevanje 

slabše, v branju ne uživajo in to zopet privede do zmanjšanja branja (Erbeli in Pižorn, 

2012). To pa velja tudi za učence z disleksijo, saj tudi oni berejo manj, ker jim to 

predstavlja večji napor kot učencem brez disleksije in imajo zato manj obsežno besedišče; 

in ker manj berejo, imajo tudi manj priložnosti, da bi usvojili in spoznali nove besede 

(Kormos in Smith, 2012). Stanovich (1986, 2000) v raziskavah o branju v J1 ugotavlja, da 

naj bi bila besedišče in branje v J1 vzajemno povezana. Učenci, ki imajo obsežnejše 

besedišče, besedila lažje razumejo, prav tako pa tisti, ki berejo več, usvojijo več besed. 

Predvidevam, da otroci, ki na splošno radi berejo, lažje razumejo tudi besedila v tujem 

jeziku. Zgornji rezultati o priljubljenosti branja namreč kažejo, da so vsi vključeni učenci, 

ki na splošno radi berejo, pri vseh testih, v povprečju dosegli višje število točk kot tisti, ki 

ne berejo radi. Sklepam, da več branja na splošno pripomore k boljšemu bralnemu 

razumevanju, tudi v tujem jeziku.  
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Tabela 84: »koliko knjig imate doma« 
 

 f % 

0-20 knjig 34 12,1 

20-100 knjig 136 48,6 

več kot sto 110 39,3 

skupaj 280 100,0 

 

Rezultati v tabeli 84 kažejo, da ima 136 (48,6 %) od 280 anketiranih doma od 20-100 

knjig. Več kot 100 knjig ima doma 110 (39,3 %) anketiranih, medtem ko jih ima 34 (12,1 

%) doma od 0-20 knjig.  

 

Predvidevam, da večje število knjig, ki jih imajo učenci doma lahko kaže na to, da učenci 

prihajajo iz izobraženega okolja, kar je lahko eden izmed dejavnikov notranje motivacije 

za branje. Bralci se namreč največkrat odločijo, da bodo brali takšne vrste knjig, ki jih že 

poznajo, ponavadi od doma ali pa so jim o njih pripovedovali starši (Pečjak in Gradišar, 

2002). Zato sklepam, da je večje število knjig lahko razlog za to, da se otrok z branjem 

sreča prej in se na ta način tudi splošno izobražuje. 
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Tabela 85: Opisna statistika za skupni rezultat testa A glede na disleksijo, način 

reševanja in število knjig, ki jih imajo učenci doma 
 

status disleksije 

način reševanja 

testa A 

Koliko knjig imate 

doma? 
M SD N 

brez disleksije branje 0-20 knjig 3,55 2,21 20 

20-100 knjig 3,94 2,17 70 

več kot 100 4,57 1,58 51 

skupaj 4,11 2,00 141 

poslušanje + branje 0-20 knjig 2,75 2,75 4 

20-100 knjig 3,64 2,38 11 

več kot 100 4,64 1,43 11 

skupaj 3,92 2,12 26 

poslušanje 0-20 knjig 4,33 2,89 3 

20-100 knjig 2,79 2,09 29 

več kot 100 3,76 1,79 34 

skupaj 3,36 2,01 66 

skupaj 0-20 knjig 3,52 2,29 27 

20-100 knjig 3,61 2,21 110 

več kot 100 4,29 1,67 96 

skupaj 3,88 2,03 233 

z disleksijo branje 0-20 knjig 1,67 1,53 3 

20-100 knjig 2,63 2,28 16 

več kot 100 2,00 1,83 7 

skupaj 2,35 2,06 26 

poslušanje + branje 0-20 knjig 0,00 . 1 

20-100 knjig 5,00 1,00 3 

več kot 100 4,67 1,51 6 

skupaj 4,30 1,95 10 

poslušanje 0-20 knjig 0,67 0,58 3 

20-100 knjig 2,29 2,63 7 

več kot 100 0,00 . 1 

skupaj 1,64 2,25 11 

skupaj 0-20 knjig 1,00 1,16 7 

20-100 knjig 2,81 2,35 26 

več kot 100 3,00 2,22 14 

skupaj 2,60 2,24 47 

skupaj branje 0-20 knjig 3,30 2,20 23 

20-100 knjig 3,70 2,23 86 

več kot 100 4,26 1,80 58 

skupaj 3,84 2,10 167 

poslušanje + branje 0-20 knjig 2,20 2,68 5 

20-100 knjig 3,93 2,20 14 

več kot 100 4,65 1,41 17 

skupaj 4,03 2,05 36 

poslušanje 0-20 knjig 2,50 2,74 6 

20-100 knjig 2,69 2,18 36 

več kot 100 3,66 1,88 35 

skupaj 3,12 2,12 77 

skupaj 0-20 knjig 3,00 2,34 34 

20-100 knjig 3,46 2,25 136 

več kot 100 4,13 1,79 110 

skupaj 3,66 2,12 280 
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Iz tabele 85 je razvidno, da tisti učenci brez disleksije, ki imajo doma več kot 100 knjig, pri 

»branju« in akomodaciji »branje + poslušanje« dosegajo v povprečju višje število točk, kot 

tisti, ki imajo doma malo knjig.  

 

Pri akomodaciji »poslušanje« rezultati kažejo, da so učenci brez disleksije, ki imajo doma 

od 0 do 20 knjig, v povprečju dosegli najvišje število točk, vendar rezultat ni relevanten, 

saj so bili za to vrsto akomodacije v tem primeru anketirani le štirje učenci. Rezultati 

učencev brez disleksije, ki imajo doma od 20 do 100 knjig, so v povprečju nižji (M = 2,79) 

od učencev, ki imajo doma več kot 100 knjig (M = 3,76). Učenci z disleksijo, ki imajo 

doma več knjig, so v povprečju dosegli boljše rezultate pri vseh treh načinih reševanja testa 

A.  

 

Pri »branju« so v povprečju največ točk dosegli tisti, ki imajo doma od 20 do 100 knjig (M 

= 2,63), nekoliko manj (M = 2,00) tisti, ki imajo doma več kot 100 knjig in najmanj (M = 

1,67) tisti, ki imajo doma od 0 do 20 knjig.  

 

Pri akomodaciji »branje + poslušanje« so v povprečju največ točk dosegli tisti učenci z 

disleksijo, ki imajo doma 20-100 knjig (M = 5,00) in tisti, ki jih imajo več kot 100 (M = 

4,67). Iz rezultatov je razvidno, da je le en učenec, ki ima doma od 0 do 20 knjig, zato teh 

rezultatov ne moremo posploševati.  

 

Pri akomodaciji »poslušanje« so v povprečju največ točk dosegli tisti učenci z disleksijo, ki 

imajo doma od 20 do 100 knjig (M = 2,29). Od 0 do 20 knjig (M = 0,67) so imeli doma le 

trije anketiranci, več kot 100 pa le eden (M = 0,00), zato tudi teh rezultatov ne moremo 

posploševati. Ob upoštevanju vseh učencev, so pri vseh treh načinih reševanja, v povprečju 

več točk dosegli tisti, ki imajo doma večje število knjig kot tisti, ki imajo doma manj knjig. 

V povprečju so največ točk dosegli tisti, ki imajo doma več kot 100 knjig, pri akomodaciji 

»branje + poslušanje« (M = 4,65). Kljub temu da v nekaterih primerih število anketirancev 

ni bilo enako, so v večini boljši rezultati tistih, ki imajo doma več knjig. To pomeni, da 

učenci, ki imajo doma na voljo več knjig, rešujejo teste bralnega razumevanja boljše od 

tistih, ki imajo doma manj knjig. Izstopa pa tudi podatek, da so tisti, ki imajo doma več 

knjig, v povprečju najboljši pri akomodaciji »poslušanje + branje«.  
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Tabela 86: Analiza razlik testa A glede na disleksijo, način reševanja in število knjig, ki 

jih imajo doma 
 

vir razlik F p 

status disleksije 12,86 0,000 

način reševanja testa A 1,648 0,194 

število knjig 2,320 0,100 

status disleksije * način reševanja testa A 1,520 0,221 

status disleksije * število knjig 3,633 0,028 

način reševanja testa A * število knjig 1,326 0,261 

status disleksije * način reševanja testa A * število knjig 0,721 0,578 

 

Pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v povprečnih rezultatih testa A glede na 

disleksijo ter interakcijo statusa disleksije in številom knjig, ki jih imajo posamezniki doma 

(p < 0,05). 
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Tabela 87: Opisna statistika za skupni rezultat testa B glede na disleksijo, način 

reševanja in število knjig, ki jih imajo učenci doma 
 

status disleksije 

način reševanja testa 

B 

Koliko knjig imate 

doma? 
M SD N 

brez disleksije branje 0-20 knjig 3,85 1,81 20 

20-100 knjig 4,30 1,74 70 

več kot 100 4,69 1,69 51 

skupaj 4,38 1,74 141 

poslušanje + branje 0-20 knjig 5,33 1,16 3 

20-100 knjig 4,21 1,70 29 

več kot 100 4,91 1,16 34 

skupaj 4,62 1,46 66 

poslušanje 0-20 knjig 3,00 2,45 4 

20-100 knjig 4,36 1,75 11 

več kot 100 4,09 2,17 11 

skupaj 4,04 2,01 26 

skupaj 0-20 knjig 3,89 1,89 27 

20-100 knjig 4,28 1,71 110 

več kot 100 4,70 1,59 96 

skupaj 4,41 1,70 233 

z disleksijo branje 0-20 knjig 1,33 0,58 3 

20-100 knjig 3,14 2,18 14 

več kot 100 2,71 1,89 7 

skupaj 2,79 2,00 24 

poslušanje + branje 0-20 knjig 1,67 1,16 3 

20-100 knjig 3,43 2,64 7 

več kot 100 3,00 . 1 

skupaj 2,91 2,26 11 

poslušanje 0-20 knjig 0,00 . 1 

20-100 knjig 2,40 1,82 5 

več kot 100 3,00 1,41 6 

skupaj 2,50 1,68 12 

skupaj 0-20 knjig 1,29 0,95 7 

20-100 knjig 3,08 2,19 26 

več kot 100 2,86 1,56 14 

skupaj 2,74 1,95 47 

skupaj branje 0-20 knjig 3,52 1,90 23 

20-100 knjig 4,11 1,86 84 

več kot 100 4,45 1,82 58 

skupaj 4,15 1,86 165 

poslušanje + branje 0-20 knjig 3,50 2,26 6 

20-100 knjig 4,06 1,90 36 

več kot 100 4,86 1,19 35 

skupaj 4,38 1,69 77 

poslušanje 0-20 knjig 2,40 2,51 5 

20-100 knjig 3,75 1,95 16 

več kot 100 3,71 1,96 17 

skupaj 3,55 2,02 38 

skupaj 0-20 knjig 3,35 2,03 34 

20-100 knjig 4,05 1,87 136 

več kot 100 4,46 1,70 110 

skupaj 4,13 1,85 280 

 

Rezultati v tabeli 87 kažejo, da so v večini test B bolje reševali tisti učenci, ki imajo doma 

več knjig. Učenci brez disleksije, ki imajo doma od 0 do 20 knjig, so v povprečju dosegli 
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največ točk, in sicer pri akomodaciji »branje + poslušanje« (M = 5,33). Ker pa so bili v 

tem primeru anketirani le trije učenci brez disleksije, je ta rezultat zanemarljiv. Drugi 

najvišji povprečni rezultat je pri učencih brez disleksije, ki imajo doma veliko knjig (več 

kot 100), in so ga prav tako dosegli pri akomodaciji »branje + poslušanje« (M = 4,91). 

Nekoliko nižji povprečni rezultat je ta skupina učencev dosegla pri »branju« (M = 4,69). 

Pri akomodaciji »poslušanje« so v povprečju dosegli največ točk tisti učenci brez 

disleksije, ki imajo doma od 20 do 100 knjig (M = 4,36), le nekoliko manj (M = 4,09) pa 

tisti, ki imajo doma več kot 100 knjig.  

 

Učenci z disleksijo, ki imajo doma veliko knjig (20-100 knjig), so bili v povprečju najbolj 

uspešni pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 3,43). Nekoliko manj so dosegli pri 

»branju« (M = 3,14) tisti učenci z disleksijo, ki imajo doma od 20 do 100 knjig. Pri 

akomodaciji »poslušanje« pa so v povprečju dosegli najvišje število tisti iz te skupine, ki 

imajo doma več kot 100 knjig (M = 3,00).  

 

Ob primerjavi rezultatov vseh učencev z disleksijo vidimo, da so bili pri vseh 

akomodacijah uspešnejši tisti, ki imajo doma več knjig. Največ točk v povprečju (M = 

4,86) so dosegli pri akomodaciji »branje + poslušanje« učenci z disleksijo, ki imajo doma 

več kot 100 knjig. Zaključimo lahko, da število knjig, ki jih imajo posamezniki doma, 

vpliva na njihovo reševanje testov bralnega razumevanja. Če povzamemo, v povprečju 

dosegajo višje število točk tisti z disleksijo in brez nje, ki imajo doma več knjig.   

 

 

Tabela 88: Analiza razlik testa B glede na disleksijo, način reševanja in število knjig, ki 

jih imajo doma 
 

vir razlik F p 

status disleksije 25,2 0,00 

način reševanja testa B 1,48 0,23 

število knjig 2,88 0,06 

status disleksije * način reševanja testa B 0,04 0,96 

status disleksije * število knjig 1,62 0,20 

način reševanja testa B * število knjig 0,42 0,80 

status disleksije * način reševanja testa B * število knjig 0,50 0,74 

 

Rezultati v tabeli 88 kažejo, da obstajajo pri učencih statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa B glede na disleksijo (p < 0,05). 
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Tabela 89: Opisna statistika za skupni rezultat testa C glede na disleksijo, način 

reševanja in število knjig, ki jih imajo učenci doma 
 

status disleksije 

način reševanja testa 

C 

Koliko knjig imate 

doma? 
M SD N 

brez disleksije branje 0-20 knjig 3,57 2,44 7 

20-100 knjig 4,15 1,67 40 

več kot 100 4,78 1,26 45 

skupaj 4,41 1,58 92 

poslušanje + branje 0-20 knjig 4,75 1,55 12 

20-100 knjig 4,23 1,48 39 

več kot 100 4,32 1,57 25 

skupaj 4,34 1,51 76 

poslušanje 0-20 knjig 4,25 1,28 8 

20-100 knjig 4,10 1,78 31 

več kot 100 4,54 1,24 26 

skupaj 4,29 1,52 65 

skupaj 0-20 knjig 4,30 1,75 27 

20-100 knjig 4,16 1,62 110 

več kot 100 4,59 1,34 96 

skupaj 4,36 1,54 233 

z disleksijo branje 0-20 knjig 1,25 1,26 4 

20-100 knjig 3,25 2,30 12 

več kot 100 3,57 1,51 7 

skupaj 3,00 2,05 23 

poslušanje + branje 0-20 knjig 2,00 . 1 

20-100 knjig 3,25 1,58 8 

več kot 100 2,67 2,31 3 

skupaj 3,00 1,65 12 

poslušanje 0-20 knjig 0,50 0,71 2 

20-100 knjig 2,50 2,07 6 

več kot 100 1,75 0,96 4 

skupaj 1,92 1,68 12 

skupaj 0-20 knjig 1,14 1,07 7 

20-100 knjig 3,08 2,00 26 

več kot 100 2,86 1,66 14 

skupaj 2,72 1,89 47 

skupaj branje 0-20 knjig 2,73 2,33 11 

20-100 knjig 3,94 1,85 52 

več kot 100 4,62 1,35 52 

skupaj 4,13 1,77 115 

poslušanje + branje 0-20 knjig 4,54 1,66 13 

20-100 knjig 4,06 1,52 47 

več kot 100 4,14 1,69 28 

skupaj 4,16 1,59 88 

poslušanje 0-20 knjig 3,50 1,96 10 

20-100 knjig 3,84 1,89 37 

več kot 100 4,17 1,53 30 

skupaj 3,92 1,76 77 

skupaj 0-20 knjig 3,65 2,07 34 

20-100 knjig 3,96 1,75 136 

več kot 100 4,37 1,50 110 

skupaj 4,08 1,71 280 

 

Učenci brez disleksije, ki imajo doma več kot 100 knjig, so največ točk v povprečju 

dosegli pri »branju« (M = 4,78). Prav tako so pri »branju« učenci z disleksijo, ki imajo 
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doma več kot 100 knjig, v povprečju dosegli največje število točk (M = 3,57). Pri 

akomodaciji »poslušanje + branje« so učenci z disleksijo, ki imajo doma veliko knjig (20-

100 in več kot 100) bili uspešnejši od tistih, ki imajo doma malo knjig (0-20). Ker je v 

vzorcu učencev z disleksijo in kjer imajo doma od 0 do 20 knjig le en učenec, njegovega 

rezultata ne moremo primerjati z rezultati tistih učencev z disleksijo, ki imajo doma veliko 

knjig (20-100; več kot 100). Najmanj točk (M = 2,50) so v povprečju učenci z disleksijo, ki 

imajo doma veliko knjig (20-100),  dosegli pri akomodaciji »poslušanje«.  

 

Iz rezultatov lahko razberemo, da so učenci z disleksijo test C najslabše rešili pri 

akomodaciji »poslušanje«, a so ga učenci z disleksijo, ki imajo doma več knjig, rešili bolje. 

Tudi rezultati vseh učencev z disleksijo in brez disleksije skupaj kažejo, da so v povprečju 

najvišje število točk dosegli tisti med njimi, ki imajo doma več kot 100 knjig, in sicer pri 

akomodaciji »branje« (M = 4,62).  

 

Če povzamemo, rezultati kažejo, da so tisti učenci brez disleksije in z njo, ki imajo doma 

veliko knjig (20-100 in več kot 100), v povprečju dosegli višje rezultate kot tisti, ki imajo 

doma malo knjig (0-20).  

 

Ob primerjavi  rezultatov učencev brez disleksije in z njo vidimo, da so bili pri vseh treh 

načinih reševanja bolj uspešni učenci brez disleksije, ki imajo doma veliko knjig. Število 

knjig, ki jih imajo učenci doma, vpliva na reševanje testov bralnega razumevanja, vendar 

ne pomaga le učencem z disleksijo, ampak tudi učencem brez disleksije.  

 

 

Tabela 90: Analiza razlik testa C glede na disleksijo, način reševanja in število knjig, ki 

jih imajo doma 
 

vir razlik F p 

status disleksije 37,9 0,00 

način reševanja testa C 1,27 0,28 

število knjig 2,26 0,11 

status disleksije * način reševanja testa C 1,56 0,21 

status disleksije * število knjig 2,47 0,09 

način reševanja testa C * število knjig 0,71 0,59 

status disleksije * način reševanja testa C * število knjig 0,11 0,98 

 

Iz tabele 90 je razvidno, da pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa C glede na disleksijo (p < 0,05). 
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Tabela 91: Opisna statistika za skupni rezultat testa D glede na disleksijo, način 

reševanja in število knjig, ki jih imajo učenci doma 
 

status disleksije 

način reševanja testa 

D 

Koliko knjig imate 

doma? 
M SD N 

brez disleksije branje 0-20 knjig 4,14 2,04 7 

20-100 knjig 4,90 1,53 40 

več kot 100 5,42 1,12 45 

skupaj 5,10 1,42 92 

poslušanje + branje 0-20 knjig 5,25 1,39 8 

20-100 knjig 5,39 1,17 31 

več kot 100 5,58 0,70 26 

skupaj 5,45 1,03 65 

poslušanje 0-20 knjig 4,58 1,73 12 

20-100 knjig 4,97 1,18 39 

več kot 100 4,92 1,26 25 

skupaj 4,89 1,29 76 

skupaj 0-20 knjig 4,67 1,71 27 

20-100 knjig 5,06 1,32 110 

več kot 100 5,33 1,08 96 

skupaj 5,13 1,29 233 

z disleksijo branje 0-20 knjig 2,75 1,71 4 

20-100 knjig 4,30 2,21 10 

več kot 100 4,43 1,13 7 

skupaj 4,05 1,86 21 

poslušanje + branje 0-20 knjig 4,00 1,41 2 

20-100 knjig 4,50 1,20 8 

več kot 100 5,25 0,96 4 

skupaj 4,64 1,15 14 

poslušanje 0-20 knjig 3,00 . 1 

20-100 knjig 4,25 1,75 8 

več kot 100 4,33 2,89 3 

skupaj 4,17 1,90 12 

skupaj 0-20 knjig 3,14 1,46 7 

20-100 knjig 4,35 1,74 26 

več kot 100 4,64 1,50 14 

skupaj 4,26 1,67 47 

skupaj branje 0-20 knjig 3,64 1,96 11 

20-100 knjig 4,78 1,68 50 

več kot 100 5,29 1,16 52 

skupaj 4,90 1,56 113 

poslušanje + branje 0-20 knjig 5,00 1,41 10 

20-100 knjig 5,21 1,22 39 

več kot 100 5,53 0,73 30 

skupaj 5,30 1,09 79 

poslušanje 0-20 knjig 4,46 1,71 13 

20-100 knjig 4,85 1,30 47 

več kot 100 4,86 1,43 28 

skupaj 4,80 1,40 88 

skupaj 0-20 knjig 4,35 1,76 34 

20-100 knjig 4,93 1,43 136 

več kot 100 5,25 1,16 110 

skupaj 4,98 1,40 280 

 

Rezultati v tabeli 91 kažejo, da so učenci brez disleksije, ki imajo doma veliko knjig (20-

100; več kot 100), v povprečju dosegli višje število točk pri vseh treh vrstah akomodacij v 
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primerjavi z učenci brez disleksije, ki imajo doma malo knjig (0-20). Najbolj uspešni so 

bili učenci brez disleksije, ki imajo doma več kot 100 knjig, pri akomodaciji »poslušanje + 

branje« (M = 5,58). Učenci z disleksijo, ki imajo doma veliko  knjig (20-100; več kot 100) 

so prav tako pri vseh treh načinih reševanja testa D, dosegli v povprečju višje število točk. 

Enako kot učenci brez disleksije, so tudi učenci z disleksijo, ki imajo doma veliko knjig, v 

povprečju največ točk dosegli pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 5,25).  

 

Ob upoštevanju rezultatov vseh učencev z disleksijo in brez nje so bili bolj uspešni tisti, ki 

imajo doma veliko knjig (20-100; več kot 100) in ravno tako pri akomodaciji »poslušanje 

+ branje« (M = 5,53). Rezultati kažejo, da število knjig, ki jih imajo učenci doma, 

pozitivno vpliva na njihovo reševanje testov bralnega razumevanja. Če povzamemo, so bili 

pri testu D vsi učenci, ki imajo doma veliko knjig, tako tisti z disleksijo kot tisti brez 

disleksije, najbolj uspešni pri akomodaciji »poslušanje + branje«, zato lahko sklepamo, da 

k boljšim rezultatom prispeva tudi slušni medij vnosa.  

 

 

Tabela 92: Analiza razlik testa D glede na disleksijo, način reševanja in število knjig, ki 

jih imajo doma 

 

vir razlik F p 

status disleksije 11,41 0,001 

način reševanja testa D 2,823 0,061 

število knjig 3,625 0,028 

status disleksije * način reševanja testa D 0,045 0,956 

status disleksije * število knjig 0,539 0,584 

način reševanja testa D * število knjig 0,414 0,799 

status disleksije * način reševanja testa D * število knjig 0,184 0,947 

 

Iz tabele 92 je razvidno, da pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa D glede na disleksijo in število knjig, ki jih imajo posamezniki 

doma (p < 0,05). 
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Tabela 93: »sodelovanje pri šolski bralni znački v slovenščini« 
 

 f % 

ne 69 24,6 

da 211 75,4 

skupaj 280 100,0 

 

Iz tabele 93 je razvidno, da je na zgornje vprašanje odgovorilo pritrdilno 211 (75,4 %) 

učencev. Le 69 (24,6 %) učencev ne sodeluje pri šolski bralni znački v slovenščini.  

 

 

Tabela 94: »sodelovanje pri šolski bralni znački v angleščini« 
 

 

 f % 

ne 103 36,8 

da 177 63,2 

skupaj 280 100,0 

 

Rezultati iz tabele 94 kažejo, da več kot polovica, 177 (63,2 %) učencev sodeluje pri šolski 

bralni znački v angleščini. Približno tretjina, 103 (36,8 %) učencev, pa je na vprašanje 

odgovorila negativno.  
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Tabela 95: Opisna statistika za skupni rezultat testa A glede na disleksijo, način 

reševanja in sodelovanje pri šolski bralni znački v angleščini 
 

status disleksije 

način reševanja 

testa A 

sodelovanje pri šolski  

bralni znački v angleščini 
M SD N 

brez disleksije branje ne 3,77 1,97 48 

da 4,29 2,00 93 

skupaj 4,11 2,00 141 

 

poslušanje + 

branje 

ne 3,38 2,19 16 

da 4,80 1,75 10 

skupaj 3,92 2,12 26 

 

poslušanje 

ne 3,89 2,21 9 

da 3,28 1,99 57 

skupaj 3,36 2,01 66 

skupaj ne 3,70 2,03 73 

da 3,96 2,04 160 

skupaj 3,88 2,04 233 

z disleksijo branje ne 2,33 2,22 21 

da 2,40 1,34 5 

skupaj 2,35 2,06 26 

 

poslušanje + 

branje 

ne 4,29 2,22 7 

da 4,33 1,53 3 

skupaj 4,30 1,95 10 

 

poslušanje 

ne 3,00 4,24 2 

da 1,33 1,87 9 

skupaj 1,64 2,25 11 

skupaj ne 2,83 2,39 30 

da 2,18 1,94 17 

skupaj 2,60 2,24 47 

skupaj branje ne 3,33 2,14 69 

da 4,19 2,01 98 

skupaj 3,84 2,10 167 

 

poslušanje + 

branje 

ne 3,65 2,19 23 

da 4,69 1,65 13 

skupaj 4,03 2,05 36 

 

poslušanje 

ne 3,73 2,41 11 

da 3,02 2,07 66 

skupaj 3,12 2,12 77 

skupaj ne 3,45 2,16 103 

da 3,79 2,09 177 

skupaj 3,66 2,12 280 

 

Učenci brez disleksije, ki sodelujejo pri šolski bralni znački v angleščini, so bili pri 

reševanju testa A uspešnejši pri »branju« (M = 4,29) in akomodaciji »poslušanje + branje« 
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(M = 4,80), kot tisti, ki pri bralni znački v angleščini niso sodelovali. Pri akomodaciji 

»poslušanje« pa so bili posamezniki brez disleksije, ki ne sodelujejo pri bralni znački v 

angleščini uspešnejši (M = 3,89) od tistih, ki sodelujejo (M = 3,28).  

 

Učenci z disleksijo, ki sodelujejo pri bralni znački v angleščini, so v povprečju dosegli 

najvišje število točk pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 4,33). Rezultati kažejo, 

da od 47 učencev z disleksijo, jih le 17 sodeluje pri šolski bralni znački v angleščini. 

Sklepamo lahko, da zaradi težav z branjem ne želijo sodelovati pri bralni znački. Vendar 

rezultati pri »branju« (M = 2,40) in akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 4,33) kažejo, 

da učenci z disleksijo, ki sodelujejo pri bralni znački v angleščini, v povprečju dosegajo 

višje rezultate kot tisti, ki ne sodelujejo. Pri akomodaciji »poslušanje« pa so višje število 

točk dosegli učenci, ki ne sodelujejo pri bralni znački v angleščini (M = 3,00) kot tisti, ki 

sodelujejo (M = 1,33). Rezultati kažejo, da so bili učenci z disleksijo pri testu A najbolj 

uspešni pri poslušanju ob branju, prav tako učenci brez disleksije, vendar so učenci z 

disleksijo v povprečju dosegli višje število točk kot učenci brez disleksije. To nam pove, da 

slušni medij vnosa bolje koristi učencem brez disleksije. Zato je tovrstna akomodacija 

primerna, saj ne spremeni konstrukta.  

 

 

Tabela 96: Analiza razlik testa A glede na disleksijo, način reševanja in sodelovanje pri 

šolski bralni znački v angleščini 
 

vir razlik F p 

status disleksije 4,82 0,03 

način reševanja testa A 2,95 0,05 

sodelovanje pri šolski bralni znački v angleščini 0,01 0,93 

status disleksije * način reševanja testa A 1,95 0,14 

status disleksije * sodelovanje pri šolski bralni znački v angleščini 1,23 0,27 

način reševanja testa A * sodelovanje pri šolski bralni znački v angleščini 1,39 0,25 

status disleksije * način reševanja testa A * sodelovanje pri šolski bralni 

znački v angleščini 
0,13 0,88 

 

Rezultati v tabeli 96 kažejo, da pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa A glede na disleksijo in način reševanja testa A (p < 0,05). 
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Tabela 97: Opisna statistika za skupni rezultat testa B glede na disleksijo, način 

reševanja in sodelovanje pri šolski bralni znački v angleščini 

 

status disleksije 

način reševanja 

testa B 

sodelovanje pri šolski  

bralni znački v angleščini 
M SD N 

brez disleksije branje ne 3,81 1,86 48 

da 4,67 1,61 93 

skupaj 4,38 1,74 141 

 

poslušanje + 

branje 

ne 4,78 1,64 9 

da 4,60 1,44 57 

skupaj 4,62 1,46 66 

 

poslušanje 

ne 3,88 1,89 16 

da 4,30 2,26 10 

skupaj 4,04 2,01 26 

skupaj ne 3,95 1,85 73 

da 4,62 1,59 160 

skupaj 4,41 1,70 233 

z disleksijo branje ne 2,70 2,08 20 

da 3,25 1,71 4 

skupaj 2,79 2,00 24 

 

poslušanje + 

branje 

ne 3,50 3,54 2 

da 2,78 2,17 9 

skupaj 2,91 2,26 11 

 

poslušanje 

ne 2,38 1,77 8 

da 2,75 1,71 4 

skupaj 2,50 1,68 12 

skupaj ne 2,67 2,02 30 

da 2,88 1,87 17 

skupaj 2,74 1,95 47 

skupaj branje ne 3,49 1,98 68 

da 4,61 1,63 97 

skupaj 4,15 1,86 165 

 

poslušanje + 

branje 

ne 4,55 1,92 11 

da 4,35 1,66 66 

skupaj 4,38 1,69 77 

 

poslušanje 

ne 3,38 1,95 24 

da 3,86 2,18 14 

skupaj 3,55 2,02 38 

skupaj ne 3,57 1,98 103 

da 4,45 1,69 177 

skupaj 4,13 1,85 280 

 

Rezultati v tabeli 97 kažejo, da so učenci brez disleksije, ki ne sodelujejo pri bralni znački 

v angleščini, v povprečju dosegli največ točk pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 

4,78). Vendar je porazdelitev anketiranih v tem primeru neenakomerna, saj je bilo takih, ki 
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ne sodelujejo pri bralni znački, le 9, medtem ko je bilo takih, ki sodelujejo, 57. Zato teh 

rezultatov ne moremo posploševati. Nekoliko manj točk v povprečju (M = 4,67) so dosegli 

učenci brez disleksije, ki sodelujejo pri bralni znački v angleščini, in sicer pri »branju«. 

Rezultati kažejo, da je bilo vseh učencev brez disleksije, ki sodelujejo pri bralni znački v 

angleščini 160, tistih, ki ne sodelujejo, pa 73. Če primerjamo z učenci z disleksijo, veliko 

več sodeluje tistih brez disleksije. To ni presenetljivo, saj vemo, da imajo učenci z 

disleksijo v primerjavi z učenci brez disleksije na splošno več težav z branjem in bralnim 

razumevanjem, zato se najverjetneje posledično ne odločajo za sodelovanje pri bralni 

znački v angleščini. Učenci z disleksijo, ki sodelujejo pri bralni znački v angleščini, so bili 

najbolj uspešni pri »branju« (M = 3,25). V povprečju so nekoliko več točk dosegli učenci z 

disleksijo, ki ne sodelujejo pri bralni znački v angleščini, in sicer pri akomodaciji 

»poslušanje + branje« (M = 3,50).  

 

Če pogledamo rezultate vseh učencev z disleksijo skupaj, ne glede na način reševanja 

testov, toda glede na sodelovanje pri bralni znački v angleščini, so bili bolj uspešni tisti, ki 

sodelujejo. Iz tega lahko sklepamo, da je za učence z disleksijo dobro, če sodelujejo pri 

bralni znački v angleščini. Tako namreč lahko vadijo branje, izboljšujejo bralno 

razumevanje in si povečujejo obseg besedišča.    

 

 

Tabela 98: Analiza razlik testa B glede na disleksijo, način reševanja in sodelovanje pri 

šolski bralni znački v angleščini 
 

vir razlik F P 

status disleksije 15,47 0,000 

način reševanja testa B 0,721 0,487 

sodelovanje pri šolski bralni znački v angleščini 0,348 0,556 

status disleksije * način reševanja testa B 0,075 0,927 

status disleksije * sodelovanje pri šolski bralni znački v angleščini 0,165 0,685 

način reševanja testa B * sodelovanje pri šolski bralni znački v 

angleščini 
0,824 0,440 

status disleksije * način reševanja testa B * sodelovanje pri šolski bralni 

znački v angleščini 
0,032 0,969 

 

Rezultati v tabeli 98 kažejo, da pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa B glede na disleksijo (p < 0,05). 
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Tabela 99: Opisna statistika za skupni rezultat testa C glede na disleksijo, akomodacijo 

in sodelovanje pri šolski bralni znački v angleščini. 
 

status disleksije 

način reševanja 

testa C 

sodelovanje pri šolski  

bralni znački v angleščini 
M SD N 

brez disleksije branje ne 3,96 1,72 25 

da 4,58 1,51 67 

skupaj 4,41 1,58 92 

 

poslušanje + 

branje 

ne 3,80 1,69 30 

da 4,70 1,28 46 

skupaj 4,34 1,51 76 

 

poslušanje 

ne 4,33 1,33 18 

da 4,28 1,60 47 

skupaj 4,29 1,52 65 

skupaj ne 3,99 1,61 73 

da 4,52 1,48 160 

skupaj 4,36 1,54 233 

z disleksijo branje ne 3,10 2,28 10 

da 2,92 1,94 13 

skupaj 3,00 2,05 23 

 

poslušanje + 

branje 

ne 2,89 1,90 9 

da 3,33 0,58 3 

skupaj 3,00 1,65 12 

 

poslušanje 

ne 1,55 1,13 11 

da 6,00 . 1 

skupaj 1,92 1,68 12 

skupaj ne 2,47 1,89 30 

da 3,18 1,85 17 

skupaj 2,72 1,89 47 

skupaj branje ne 3,71 1,90 35 

da 4,31 1,69 80 

skupaj 4,13 1,77 115 

 

poslušanje + 

branje 

ne 3,59 1,76 39 

da 4,61 1,29 49 

skupaj 4,16 1,59 88 

 

poslušanje 

ne 3,28 1,85 29 

da 4,31 1,60 48 

skupaj 3,92 1,76 77 

skupaj ne 3,54 1,83 103 

da 4,40 1,56 177 

skupaj 4,08 1,71 280 

 

Iz tabele 99 je razvidno, da so posamezniki brez disleksije, ki sodelujejo pri bralni znački v 

angleščini v povprečju največ točk dosegli pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 
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4,70; SD = 1,28). Učenci z disleksijo, ki sodelujejo pri bralni znački v angleščini pa so v 

povprečju največ točk dosegli pri akomodaciji »poslušanje« (M = 6,00; SD = 0,00). Ker pa 

je bil v tem primeru takšen le en posameznik, tega rezultata ne moremo upoštevati. Pri 

akomodaciji »poslušanje + branje« so posamezniki z disleksijo, ki sodelujejo pri bralni 

znački v angleščini dosegli drugi najvišji rezultat (M = 3,33; SD = 0,58). Tudi če 

pogledamo vse posameznike z disleksijo, ki sodelujejo pri bralni znački v angleščini 

skupaj, so bili le-ti uspšenejši (M = 3,18; SD=1,85) od tistih, ki ne sodelujejo (M = 2,47; 

SD = 1,89).  

 

Rezultati vseh posameznikov z disleksijo in brez disleksije skupaj ravno tako kažejo, da so 

v povprečju več točk dosegli tisti, ki sodelujejo (M = 4,40; SD = 1,56) pri bralni znački v 

angleščini kot tisti, ki ne sodelujejo (M = 3,54; SD = 1,83).  

 

Če povzamemo, sodelovanje pri bralni znački v angleščini učencem z disleksijo in brez 

disleksije koristi, saj v večini dosegajo višje rezultate. Najvišje rezultate v povprečju pa so 

dosegli pri akomodaciji »poslušanje + branje«. Iz tega lahko sklepamo, da dobre bralne 

sposobnosti, ki jih posameznik lahko pridobi z veliko branja, ki ga delno lahko vadi s 

sodelovanje pri bralni znački v angleščini, pripomorejo k uspešnejšemu reševanju testov 

bralnega razumevanja. Kombinacija sodelovanja pri bralni znački v angleščini in slušnega 

medija vnosa pozitivno vpliva na reševanje testov bralnega razumevanja.  

 

 

Tabela 100: Analiza razlik testa C glede na disleksijo, akomodacijo in sodelovanje pri 

šolski bralni znački v angleščini 
 

vir razlik F p 

status disleksije 7,342 0,007 

način reševanja testa C 0,371 0,691 

sodelovanje pri šolski bralni znački v angleščini 8,183 0,005 

status disleksije * način reševanja testa C 0,307 0,736 

status disleksije * sodelovanje pri šolski bralni znački v 

angleščini 
2,276 0,133 

način reševanja testa C * sodelovanje pri šolski bralni znački 

v angleščini 
2,286 0,104 

status disleksije * način reševanja testa C * sodelovanje pri 

šolski bralni znački v angleščini 
4,178 0,016 

 

Pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v povprečnih rezultatih testa C glede na 

disleksijo, sodelovanje pri šolski bralni znački v angleščini ter interakcijo statusa 

disleksije, akomodacijo in sodelovanje pri šolski bralni znački v angleščini (p < 0,05). 
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Tabela 101: Opisna statistika za skupni rezultat testa D glede na disleksijo, akomodacijo 

in sodelovanje pri šolski bralni znački v angleščini. 
 

status disleksije 

način reševanja 

testa D 

sodelovanje pri šolski  

bralni znački v angleščini 
M SD N 

brez disleksije branje ne 4,60 1,756 25 

da 5,28 1,241 67 

skupaj 5,10 1,422 92 

 

poslušanje + 

branje 

ne 5,67 0,594 18 

da 5,36 1,150 47 

skupaj 5,45 1,031 65 

 

poslušanje 

ne 4,30 1,512 30 

da 5,28 0,958 46 

skupaj 4,89 1,292 76 

skupaj ne 4,74 1,528 73 

da 5,31 1,133 160 

skupaj 5,13 1,293 233 

z disleksijo branje ne 4,00 1,658 9 

da 4,08 2,065 12 

skupaj 4,05 1,857 21 

 

poslušanje + 

branje 

ne 4,67 1,231 12 

da 4,50 0,707 2 

skupaj 4,64 1,151 14 

 

poslušanje 

ne 4,22 1,787 9 

da 4,00 2,646 3 

skupaj 4,17 1,899 12 

skupaj ne 4,33 1,516 30 

da 4,12 1,965 17 

skupaj 4,26 1,674 47 

skupaj branje ne 4,44 1,727 34 

da 5,10 1,446 79 

skupaj 4,90 1,558 113 

 

poslušanje + 

branje 

ne 5,27 1,015 30 

da 5,33 1,144 49 

skupaj 5,30 1,090 79 

 

poslušanje 

ne 4,28 1,555 39 

da 5,20 1,118 49 

skupaj 4,80 1,399 88 

skupaj ne 4,62 1,528 103 

da 5,19 1,278 177 

skupaj 4,98 1,400 280 

 

Iz tabele 101 je razvidno, da so posamezniki brez disleksije, ki sodelujejo pri bralni znački 

v angleščini v povprečju dosegli najvišje število točk pri akomodaciji »poslušanje + 

branje« (M = 5,36; SD = 1,15). Ravno tako so učenci z disleksijo, ki sodelujejo pri bralni 
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znački v angleščini, pri akomodaciji »poslušanje + branje« v povprečju dosegli najvišje 

število točk (M = 4,50; SD = 0,71). Tudi rezultati vseh anketiranih skupaj kažejo, da so bili 

posamezniki, ki sodelujejo pri bralni znački v angleščini v povprečju najbolj uspešni pri 

akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 5,33; SD = 1,14). Če povzamemo, so v povprečju 

najvišje število točk pri testu D dosegli tisti, ki sodelujejo pri bralni znački, ob akomodaciji 

»poslušanje + branje«.  

 

 

Tabela 102: Analiza razlik testa D glede na disleksijo, akomodacijo in sodelovanje pri 

šolski bralni znački v angleščini 
 

vir razlik  F P 

status disleksije 10,1 0,00 

način reševanja testa D 1,79 0,17 

sodelovanje pri šolski bralni znački v angleščini 0,45 0,51 

status disleksije * način reševanja testa D 0,09 0,92 

status disleksije * sodelovanje pri šolski bralni znački v angleščini 1,11 0,29 

način reševanja testa D * sodelovanje pri šolski bralni znački v 

angleščini 
0,52 0,60 

status disleksije * način reševanja testa D * sodelovanje pri šolski 

bralni znački v angleščini 
0,44 0,65 

 

Pri učencih obstaja statistično pomembna razlika v povprečnih rezultatih testa D glede na 

status disleksije (p < 0,05). 

 

 

Tabela 103: »koliko časa na teden bereš za zabavo v angleščini« 
 

 f % 

ne berem 118 42,1 

1 uro 99 35,4 

2 uri 36 12,9 

3 ure 18 6,4 

4 ure 6 2,1 

več kot 5 ur 3 1,1 

skupaj 280 100,0 
 

Rezultati v tabeli 103 kažejo, da kar 118 (42,1 %) učencev ne bere na teden nič za zabavo 

v angleščini. 99 (35, 4 %) jih bere na teden 1 uro, 36 (12,9 %) učencev bere na teden 2 uri, 

18 (6,4 %) jih bere 3 ure na teden, 6 (2,1 %) jih bere 4 ure in le 3 (1,1 %) berejo na teden 

več kot 5 ur za zabavo v angleščini. 
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Tabela 104: Opisna statistika za skupni rezultat testa A glede na disleksijo, način 

reševanja in število ur branja na teden v angleščini 

 

status disleksije 

način reševanja 

testa A 

število ur branja na teden v 

angleščini 
M SD N 

brez disleksije branje 0-1 ura 4,02 1,97 105 

2-3 ure 4,34 2,15 32 

od 4 do več kot 5 ur 4,75 1,89 4 

skupaj 4,11 2,00 141 

poslušanje + branje 0-1 ura 3,56 2,33 18 

2-3 ure 5,00 1,16 7 

od 4 do več kot 5 ur 3,00 . 1 

skupaj 3,92 2,12 26 

poslušanje 0-1 ura 3,11 2,01 53 

2-3 ure 4,18 1,83 11 

od 4 do več kot 5 ur 5,50 0,71 2 

skupaj 3,36 2,01 66 

skupaj 0-1 ura 3,70 2,05 176 

2-3 ure 4,40 1,96 50 

od 4 do več kot 5 ur 4,71 1,60 7 

skupaj 3,88 2,04 233 

z disleksijo branje 0-1 ura 2,25 2,07 24 

2-3 ure 3,50 2,12 2 

skupaj 2,35 2,06 26 

poslušanje + branje 0-1 ura 4,25 2,05 8 

2-3 ure 3,00 . 1 

od 4 do več kot 5 ur 6,00 . 1 

skupaj 4,30 1,95 10 

poslušanje 0-1 ura 0,89 1,62 9 

2-3 ure 6,00 . 1 

od 4 do več kot 5 ur 4,00 . 1 

skupaj 1,64 2,25 11 

skupaj 0-1 ura 2,34 2,22 41 

2-3 ure 4,00 1,83 4 

od 4 do več kot 5 ur 5,00 1,41 2 

skupaj 2,60 2,24 47 

skupaj branje 0-1 ura 3,69 2,20 129 

2-3 ure 4,29 2,13 34 

od 4 do več kot 5 ur 4,75 1,89 4 

skupaj 3,84 2,10 167 

poslušanje + branje 0-1 ura 3,77 2,23 26 

2-3 ure 4,75 1,28 8 

od 4 do več kot 5 ur 4,50 2,12 2 

skupaj 4,03 2,05 36 

poslušanje 0-1 ura 2,79 2,10 62 

2-3 ure 4,33 1,83 12 

od 4 do več kot 5 ur 5,00 1,00 3 

skupaj 3,12 2,12 77 

skupaj 0-1 ura 3,44 2,14 217 

2-3 ure 4,37 1,94 54 

od 4 do več kot 5 ur 4,78 1,48 9 

skupaj 3,66 2,12 280 
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Rezultati v tabeli 104 kažejo, da med vsemi učenci z disleksijo in brez disleksije skupaj, jih 

največ (217 od 280) bere le od 0 do 1 uro na teden v angleščini. Le 9 od 280 jih bere od 4 

do 5 ur in več na teden. Ravno nasprotno kot pri gledanju oddaj v angleščini. Med učenci 

brez disleksije, so v povprečju najvišji rezultat dosegli tisti, ki na teden berejo od 4 do 5 ur 

in več v angleščini, in sicer pri akomodaciji »poslušanje« (M = 5,50; SD = 0,70). Vendar 

sta bila takšna le dva od učencev. Drugi, v povprečju najvišji rezultat so dosegli učenci 

brez disleksije, ki na teden brejeo od 2 do 3 ure za zabavo v angleščini, in sicer pri 

akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 5,00; SD = 1,15). Rezultati vseh učencev brez 

disleksije, ne glede na način reševanja kažejo, da so bili pri reševanju testa A v povprečju 

najbolj uspešni tisti, ki na teden berejo od 4 do 5 ur in več (M = 4,71; SD = 1,60).  

 

Učenci z disleksijo imajo težave z branjem, kar kažejo tudi rezultati, saj jih večina (41 od 

47) na teden bere za zabavo v angleščini od 0 do 1 uro. 4 učenci z disleksijo berejo od 2 do 

3 ure in le 2 bereta od 4 do 5 ur in več. Teh 6, ki jih bere več kot 1 uro na teden, je tudi 

doseglo višji povprečni rezultat kot tistih 41, ki jih bere od 0 do 1 uro. V povprečju je 

najvišji rezultat dosegel 1 učenec z disleksijo pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 

6,00) in 1 učenec pri akomodaciji »poslušanje« (M = 6,00). Učencem z disleksijo bi po 

rezultatih sodeč več branja v angleščini za zabavo koristilo, saj so njihovi rezultati boljši 

od tistih, ki berejo manj. 

 

 

Tabela 105: Analiza razlik testa A glede na disleksijo, način reševanja in število ur 

branja na teden v angleščini 

 

vir razlik F p 

status disleksije 0,243 0,622 

način reševanja testa A 0,038 0,963 

število ur branja na teden v angleščini 4,077 0,018 

status disleksije * način reševanja testa A 0,573 0,564 

status disleksije * število ur branja na teden v angleščini 0,510 0,601 

način reševanja testa A * število ur branja na teden v angleščini 1,247 0,291 

status disleksije * način reševanja testa A * število ur branja na teden 

v angleščini 
1,613 0,187 

 

Rezultati v tabeli 105 kažejo, da pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa A glede na število ur branja na teden v angleščini (p < 0,05). 
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Tabela 106: Opisna statistika za skupni rezultat testa B glede na disleksijo, način 

reševanja in število ur branja na teden v angleščini 

 

status disleksije 

način reševanja  

testa B 

število ur branja na teden v 

angleščini 
M SD N 

brez disleksije branje 0-1 ura 4,38 1,68 105 

2-3 ure 4,28 2,04 32 

od 4 do več kot 5 ur 5,00 0,82 4 

skupaj 4,38 1,74 141 

poslušanje + branje 0-1 ura 4,57 1,46 53 

2-3 ure 4,73 1,56 11 

od 4 do več kot 5 ur 5,50 0,71 2 

skupaj 4,62 1,46 66 

poslušanje 0-1 ura 3,61 2,12 18 

2-3 ure 4,86 1,46 7 

od 4 do več kot 5 ur 6,00 . 1 

skupaj 4,04 2,01 26 

skupaj 0-1 ura 4,36 1,68 176 

2-3 ure 4,46 1,85 50 

od 4 do več kot 5 ur 5,29 0,76 7 

skupaj 4,41 1,70 233 

z disleksijo branje 0-1 ura 2,55 1,90 22 

2-3 ure 5,50 0,71 2 

skupaj 2,79 2,00 24 

poslušanje + branje 0-1 ura 2,33 2,06 9 

2-3 ure 6,00 . 1 

od 4 do več kot 5 ur 5,00 . 1 

skupaj 2,91 2,26 11 

poslušanje 0-1 ura 2,40 1,58 10 

2-3 ure 1,00 . 1 

od 4 do več kot 5 ur 5,00 . 1 

skupaj 2,50 1,68 12 

skupaj 0-1 ura 2,46 1,82 41 

2-3 ure 4,50 2,38 4 

od 4 do več kot 5 ur 5,00 0,00 2 

skupaj 2,74 1,95 47 

skupaj branje 0-1 ura 4,06 1,85 127 

2-3 ure 4,35 2,00 34 

od 4 do več kot 5 ur 5,00 0,82 4 

skupaj 4,15 1,86 165 

poslušanje + branje 0-1 ura 4,24 1,73 62 

2-3 ure 4,83 1,53 12 

od 4 do več kot 5 ur 5,33 0,58 3 

skupaj 4,38 1,69 77 

poslušanje 0-1 ura 3,18 2,00 28 

2-3 ure 4,38 1,92 8 

od 4 do več kot 5 ur 5,50 0,71 2 

skupaj 3,55 2,02 38 

skupaj 0-1 ura 4,00 1,86 217 

2-3 ure 4,46 1,87 54 

od 4 do več kot 5 ur 5,22 0,67 9 

skupaj 4,13 1,85 280 

 

Iz tabele 106 je razvidno, da so med učenci brez disleksije in z njo v povprečju najvišje 

število točk dosegli tisti, ki na teden berejo od 2 do 3 ure ali od 4 do 5 ur in več v 
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angleščini. Med učenci brez disleksije je v povprečju najvišje število točk dosegel en 

učenec, ki na teden bere več kot 4 ure, in sicer pri akomodaciji »poslušanje« (M = 6,00). 

Pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 5,50) sta bila v povprečju najbolj uspešna dva 

učenca, ki na teden bereta več kot 4 ure v angleščini. Tudi pri »branju« so bili najbolj 

uspešni tisti 4 učenci, ki na teden berejo več kot 4 ure v angleščini (M = 5,00). Eden izmed 

učencev z disleksijo, ki na teden bere od 2 do 3 ure, je v povprečju dosegel najvišji 

rezultat, in sicer pri akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 6,00). Vendar ker je bil 

takšen le eden izmed učencev, je ta rezultat irelavanten. Drugi najvišji rezultat med učenci 

z disleksijo sta dosegla učenca, ki na teden bereta od 2 do 3 ure, in sicer pri »branju« (M = 

5,50). V povprečju visok rezultat (M = 5,00) sta dosegla še dva učenca z disleksijo, ki na 

teden bereta od 4 do 5 ur ali več, in sicer pri akomodaciji »poslušanje + branje« in 

»poslušanje«.  

 

Rezultati vseh učencev z disleksijo in brez nje skupaj, ne glede na način reševanja, ravno 

tako kažejo, da so bili v povprečju boljši tisti, ki na teden berejo od 4 do 5 ur ali več (M = 

5,22; SD = 0,66). Če povzamemo, večje število ur branja na teden v angleščini učencem z 

disleksijo in brez nje prinaša boljše povprečne rezultate pri testih bralnega razumevanja v 

angleščini.  

 

 

Tabela 107: Analiza razlik testa B glede na disleksijo, način reševanja in število ur 

branja na teden v angleščini 
 

 

vir razlik F p 

status disleksije 2,437 0,120 

način reševanja testa B ,850 0,428 

število ur branja na teden v angleščini 6,143 0,002 

status disleksije * način reševanja testa B 1,371 0,256 

status disleksije * število ur branja na teden v angleščini 1,162 0,314 

način reševanja testa B * število ur branja na teden v 

angleščini 
0,701 0,592 

status disleksije * način reševanja testa B * število ur branja 

na teden v angleščini 
2,298 0,078 

 

Rezultati v tabeli 107 kažejo, da pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa B glede na število ur branja na teden v angleščini (p < 0,05). 
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Tabela 108: Opisna statistika za skupni rezultat testa C glede na disleksijo, način 

reševanja in število ur branja na teden v angleščini 

 

status disleksije 

način reševanja 

testa C 

število ur branja na 

teden v angleščini 
M SD N 

brez disleksije branje 

 

0-1 ura 4,27 1,64 71 

2-3 ure 4,83 1,34 18 

od 4 do več kot 5 ur 5,33 1,16 3 

skupaj 4,41 1,58 92 

poslušanje + branje 

 

0-1 ura 4,25 1,53 59 

2-3 ure 4,50 1,51 14 

od 4 do več kot 5 ur 5,33 1,16 3 

skupaj 4,34 1,51 76 

poslušanje 

 

0-1 ura 4,30 1,43 46 

2-3 ure 4,33 1,78 18 

od 4 do več kot 5 ur 3,00 . 1 

skupaj 4,29 1,52 65 

skupaj 0-1 ura 4,27 1,54 176 

2-3 ure 4,56 1,54 50 

od 4 do več kot 5 ur 5,00 1,29 7 

skupaj 4,36 1,54 233 

z disleksijo branje 0-1 ura 2,58 1,92 19 

2-3 ure 4,50 2,12 2 

od 4 do več kot 5 ur 5,50 0,71 2 

skupaj 3,00 2,05 23 

poslušanje + branje 0-1 ura 3,00 1,65 12 

skupaj 3,00 1,65 12 

poslušanje 0-1 ura 1,70 1,77 10 

2-3 ure 3,00 0,00 2 

skupaj 1,92 1,68 12 

skupaj 0-1 ura 2,49 1,83 41 

2-3 ure 3,75 1,50 4 

od 4 do več kot 5 ur 5,50 0,71 2 

skupaj 2,72 1,89 47 

skupaj branje 0-1 ura 3,91 1,83 90 

2-3 ure 4,80 1,36 20 

od 4 do več kot 5 ur 5,40 0,89 5 

skupaj 4,13 1,77 115 

poslušanje + branje 0-1 ura 4,04 1,61 71 

2-3 ure 4,50 1,51 14 

od 4 do več kot 5 ur 5,33 1,16 3 

skupaj 4,16 1,59 88 

poslušanje 0-1 ura 3,84 1,79 56 

2-3 ure 4,20 1,74 20 

od 4 do več kot 5 ur 3,00 . 1 

skupaj 3,92 1,76 77 

skupaj 0-1 ura 3,94 1,74 217 

2-3 ure 4,50 1,54 54 

od 4 do več kot 5 ur 5,11 1,17 9 

skupaj 4,08 1,71 280 
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Iz tabele 108 je razvidno, da so med vsemi učenci z disleksijo in brez nje, ne glede na 

način reševanja, bili pri testu C najbolj uspešni tisti, ki na teden berejo od 4 do 5 ur in več v 

angleščini (M = 5,11; SD = 1,17). Med učenci brez disleksije, so v povprečju najvišji 

rezultat dosegli tisti, ki berejo od 4 do 5 ur in več na teden v angleščini, in sicer pri 

»branju« in akomodaciji »poslušanje + branje« (M = 5,33). Med učenci z disleksijo pa sta 

v povprečju najvišji rezultat dosegla dva učenca, ki na teden bereta od 4 do 5 ur in več v 

angleščini, in sicer pri »branju« (M = 5,50; SD = 0,70). Drugi najvišji povprečni rezultat 

sta dosegla dva učenca, ki na teden bereta od 2 do 3 ure, ravno tako pri »branju« (M = 

4,50; SD = 2,12).  

 

Tudi rezultati vseh učencev z disleksijo skupaj, ne glede na način reševanja kažejo, da so 

bili pri reševanju testa C najbolj uspešni tisti, ki na teden berejo od 4 do 5 ur in več, malo 

manj tisti, ki berejo od 2 do 3 ure na teden in najmanj tisti, ki berejo od 0 do 1 uro na 

teden. Če povzamemo, število ur branja na teden v angleščini, pri posamezniki z disleksijo, 

vpliva na uspešnost pri reševanju testov bralnega razumevanja v angleščini.  

 

 

Tabela 109: Analiza razlik testa C glede na disleksijo, način reševanja in število ur 

branja na teden v angleščini 

 

vir razlik F p 

status disleksije 4,614 0,033 

način reševanja testa C 2,399 0,093 

število ur branja na teden v angleščini 3,265 0,040 

status disleksije * način reševanja testa C 1,550 0,214 

status disleksije * število ur branja na teden v angleščini 1,651 0,194 

način reševanja testa C * število ur branja na teden v angleščini 0,515 0,725 

status disleksije * način reševanja testa C * število ur branja na 

teden v angleščini 
0,002 0,963 

 

Rezultati v tabeli 109 kažejo, da pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa C glede na disleksijo in število ur branja na teden v angleščini 

(p < 0,05). 
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Tabela 110: Opisna statistika za skupni rezultat testa D glede na disleksijo, način 

reševanja in število ur branja na teden v angleščini 

 

status disleksije 

način reševanja 

testa D 

število ur branja na teden v 

angleščini 
M SD N 

brez disleksije branje 

 

0-1 ura 5,01 1,50 71 

2-3 ure 5,33 1,19 18 

od 4 do več kot 5 ur 5,67 0,58 3 

skupaj 5,10 1,42 92 

poslušanje + branje 

 

0-1 ura 5,57 0,83 46 

2-3 ure 5,11 1,41 18 

od 4 do več kot 5 ur 6,00 . 1 

skupaj 5,45 1,03 65 

poslušanje 

 

0-1 ura 4,80 1,32 59 

2-3 ure 5,07 1,21 14 

od 4 do več kot 5 ur 6,00 0,00 3 

skupaj 4,89 1,29 76 

skupaj 0-1 ura 5,09 1,32 176 

2-3 ure 5,18 1,26 50 

od 4 do več kot 5 ur 5,86 0,38 7 

skupaj 5,13 1,29 233 

z disleksijo branje 0-1 ura 3,76 1,86 17 

2-3 ure 4,50 2,12 2 

od 4 do več kot 5 ur 6,00 0,00 2 

skupaj 4,05 1,86 21 

poslušanje + branje 

 

0-1 ura 4,50 1,17 12 

2-3 ure 5,50 0,71 2 

skupaj 4,64 1,15 14 

poslušanje 0-1 ura 4,17 1,90 12 

skupaj 4,17 1,90 12 

skupaj 0-1 ura 4,10 1,69 41 

2-3 ure 5,00 1,41 4 

od 4 do več kot 5 ur 6,00 0,00 2 

skupaj 4,26 1,67 47 

skupaj branje 

 

0-1 ura 4,77 1,64 88 

2-3 ure 5,25 1,25 20 

od 4 do več kot 5 ur 5,80 0,45 5 

skupaj 4,90 1,56 113 

poslušanje + branje 

 

0-1 ura 5,34 1,00 58 

2-3 ure 5,15 1,35 20 

od 4 do več kot 5 ur 6,00 . 1 

skupaj 5,30 1,09 79 

poslušanje 

 

0-1 ura 4,69 1,44 71 

2-3 ure 5,07 1,21 14 

od 4 do več kot 5 ur 6,00 0,00 3 

skupaj 4,80 1,40 88 

skupaj 0-1 ura 4,90 1,45 217 

2-3 ure 5,17 1,26 54 

od 4 do več kot 5 ur 5,89 0,33 9 

skupaj 4,98 1,40 280 
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Iz tabele 110 je razvidno, da so bili pri reševanju testa D med vsemi učenci skupaj ne glede 

na način reševanja v povprečju najbolj uspešni tisti, ki na teden berejo od 4 do 5 ur in več v 

angleščini (M = 5,89; SD = 0,33). Pri učencih brez disleksije so v povprečju najvišji 

rezultat (M = 6,00) dosegli štirje, ki na teden berejo od 4 do 5 ur in več v angleščini, in 

sicer pri akomodacijama »poslušanje + branje« in »poslušanje«. Drugi najvišji rezultat (M 

= 5,67) so ravno tako dosegli učenci, ki berejo na teden od 4 do 5 ur in več, pri »branju«. 

Med učenci z disleksijo so v povprečju najbolje reševali test D tisti, ki na teden berejo od 2 

do 3 ure (M = 5,00) in tisti, ki na teden berejo od 4 do 5 ur in več (M=6,00) v angleščini. V 

povprečju najboljša rezultata sta med učenci z disleksijo dosegla dva, ki bereta več kot 4 

ure na teden, in sicer pri »branju« (M = 6,00). Drugi najvišji rezultat v povprečju sta 

dosegla učenca, ki na teden bereta od 2 do 3 ure, in sicer pri akomodaciji »poslušanje + 

branje« (M = 5,50; SD=0,70).  

 

Učencem z disleksijo branje v angleščini za zabavo koristi, saj jim izboljšuje rezultate 

testov bralnega razumevanja. Sklepamo lahko, da učenci z disleksijo skozi branje za 

zabavo v angleščini izboljšujejo svoje bralne sposobnosti, si širijo besedišče, kar jim lahko 

pomaga pri razumevanju in reševanju testov bralnega razumevanja. Spodbujanje branja v 

angleščini med učenci z disleksijo se zdi smiselno. 

 

 

Tabela 111: Analiza razlik testa D glede na disleksijo, način reševanja in število ur 

branja na teden v angleščini 

 

vir razlik F P 

status disleksije 0,573 0,450 

način reševanja testa D 0,524 0,593 

število ur branja na teden v angleščini 3,475 0,032 

status disleksije * način reševanja testa D 0,986 0,374 

status disleksije * število ur branja na teden v angleščini 1,611 0,202 

način reševanja testa D * število ur branja na teden v angleščini 0,247 0,911 

status disleksije * način reševanja testa D * število ur branja na 

teden v angleščini 
0,460 0,498 

 

Rezultati v tabeli 111 kažejo, da pri učencih obstajajo statistično pomembne razlike v 

povprečnih rezultatih testa D glede na število ur branja na teden v angleščini (p < 0,05). 

 

Rezultati testa A kažejo, da glede na vse vključene učence (z disleksijo in brez nje), višje 

rezultate v povprečju dosegajo tisti, ki na splošno radi berejo in imajo poleg branja še 

slušni medij vnosa. Rezultati glede na priljubljenost branja so statistično pomembni. Tudi 

pri testu B so v povprečju najvišje število točk glede na vse vključene učence dosegli tisti, 

ki na splošno radi berejo. Razlike v rezultatih glede na priljubljenost branja so majhne. 

Razlike glede na interakcijo priljubljenosti branja in način reševanja testa B so statistično 

pomembne. Najvišje število točk v povprečju so namreč dosegli učenci z disleksijo in brez 

nje, ki na splošno radi berejo ob akomodaciji »poslušanje + branje«. Tudi rezultati testa C 

glede na vse vključene učence kažejo, da so v povprečju višje število točk dosegli tisti, ki 

na splošno radi berejo, vendar so bile razlike glede na priljubljenost branja majhne. Pri 
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reševanju testa D so bili glede na vse vključene učence v povprečju uspešnejši tisti, ki na 

splošno radi berejo.  

 

Razlike so bile majhne, statistično pomembne so glede na interakcijo statusa disleksije in 

priljubljenost branja. Sklepam lahko, da se učenci s knjigami dodatno izobražujejo, zato 

imajo posledično več znanja, ki ga ob dodatnem (slušnem) mediju vnosa lažje uporabijo. 

 

Hipoteza 7: Vsi vključeni učenci, ki berejo na teden več ur v angleščini, se bodo v 

rezultatih testov statistično pomembno razlikovali. 

 

 

Tabela 112: Povezanost med spremenljivkama »čas branja v angleščini« in rezultati 

testov 
 

 test  čas branja v angleščini za zabavo 

testAskupaj r 0,179 

p 0,001 

testBskupaj r 0,104 

p 0,041 

testCskupaj r 0,140 

p 0,010 

testDskupaj r 0,118 

p 0,025 
 

Povezanosti med spremenljivkama »čas branja za zabavo v angleščini« in rezultati 

posameznih testov so statistično pomembne. Vse so pozitivne, po višini pa precej nizke. 

 

Hipotezo 7 »Vsi vključeni učenci, ki berejo na teden več ur v angleščini, se bodo v 

rezultatih testov statistično pomembno razlikovali.« lahko potrdimo za vse štiri teste 

(test A, test B, test C in test D). 

 

Namen branja je razumevanje besedila (Rief in Stern, 2010). Ključ do uspešnega bralnega 

razumevanja pa je zadostno poznavanje besedišča v J2, ki ga lahko bralci pridobijo tudi z 

branjem (Schoonen, Hulstijn in Bossers, 1998; Verhoeven, 2000, v Kormos in Smith, 

2012). Učenci z disleksijo imajo pri branju v J2 največ težav zaradi slabšega fonološkega 

zavedanja in kapacitete fonološkega kratkoročnega spomina. Te težave lahko vplivajo na 

hitrost branja in slabše dekodiranje pomena besedila (Rief in Stern, 2010; Kormos in 

Smith, 2012). Zaradi tega se ponavadi učenci z disleksijo branju izogibajo, kar je razvidno 

tudi iz naših rezultatov, saj jih 41 od 47 bere od 0 do 1 uro na teden v angleščini, 4 učenci 

berejo od 2 do 3 ure in le 2 učenca bereta od 4 do 5 ur in več. Rezultati učencev z 

disleksijo in brez disleksije kažejo, da večja količina branja v angleščini na teden pozitivno 

vpliva na bralno razumevanje, saj so vse 4 teste v povprečju bolje rešili tisti učenci, ki na 

teden berejo od 2 do 3 ure in od 4 do 5 ur in več. 
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Hipoteza 8: Skupina učencev z disleksijo, ki bere na teden več ur v angleščini, se bo pri 

rezultatih testov statistično pomembno razlikovala od skupine učencev brez disleksije.  

 

 

Tabela 113: Opisna statistika za teste A, B, C in D glede na disleksijo 
 

 test status disleksije N M SD 

testAskupaj brez disleksije 25 4,76 1,69 

z disleksijo   2 5,00 1,41 

testBskupaj brez disleksije 25 4,60 1,68 

z disleksijo   2 5,00 0,00 

testCskupaj brez disleksije 25 4,76 1,30 

z disleksijo   2 5,50 0,71 

testDskupaj brez disleksije 25 5,56 0,65 

z disleksijo   2 6,00 0,00 

 

Tabela 113 prikazuje, da se skupina učencev z disleksijo in skupina učencev brez nje, ki 

bere na teden več ur v angleščini, razlikuje v povprečnih rezultatih pri testih A, B, C in D. 

To lahko razberemo iz stolpca z oznako M. Pri vseh testih je skupina učencev z disleksijo 

v povprečju dosegla višje rezultate kot skupina brez disleksije. Upoštevamo pa tudi 

dejstvo, da sta bila v skupini z disleksijo le 2 učenca takšna, da bereta več ur na teden v 

angleščini, zato razlike obravnavamo z zadržkom. 

 

 

Tabela 114: Test razlik med aritmetičnimi sredinami za teste A, B, C in D glede na 

disleksijo 
 

 test t 2p 

testAskupaj - 0,194 0,847 

testBskupaj - 1,188 0,246 

testCskupaj - 0,786 0,439 

testDskupaj - 3,381 0,002 

 

V izračunu so zajeti tisti učenci, ki berejo za zabavo v angleščini 3 ure na teden ali več. 

Samo pri testu D so razlike v aritmetičnih sredinah statistično pomembne glede na 

disleksijo (p <0,05). 

 

Hipotezo 8: »Skupina učencev z disleksijo, ki bere na teden več ur v angleščini, se bo pri 

rezultatih testov statistično pomembno razlikovala od skupine učencev brez disleksije.«  

lahko potrdimo le za test D. 

 

Naše ugotovitve, da učenci z disleksijo berejo manj, se ujemajo z ugotovitvami Stanovicha 

(1986, 2000), ki v svojih raziskavah o branju ugotavlja, da učenci z disleksijo berejo manj, 

ker jim to v primerjavi z učenci brez disleksije predstavlja večji napor. Posledično  imajo 

manj obsežno besedišče, ki jim otežuje razumevanje besedil. Rezultati v naši raziskavi 

kažejo, da učenci z disleksijo, ki na splošno radi berejo, v večini dosegajo v povprečju 

višje rezultate kot učenci z disleksijo, ki ne berejo radi. Prav tako so v večini uspešnejši 

učenci z disleksijo, ki imajo doma večje število knjig kot tisti, ki imajo doma malo knjig. 

Tudi rezultati učencev z disleksijo, ki na teden berejo več ur v angleščini, kažejo, da so le-
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ti uspešnejši od učencev z disleksijo, ki berejo na teden zelo malo ali nič v angleščini. Vse 

to vpliva na poznavanje besedišča v J2, ki pa je po mnenju Schoonena, Hulstijna in 

Bossersa (1998) ter Verhoevena (2000) ključ do bralnega razumevanja.  
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7. ZAKLJUČEK 
 

V magistrskem delu sem preučevala, ali slušni medij učencem z disleksijo deluje podporno 

pri bralnem razumevanju besedil v angleščini. Podrobneje me je zanimalo, ali obstajajo 

razlike med rezultati testov branja, poslušanja in poslušanja ob branju na vzorcu vseh 

vključenih učencev, ali obstajajo razlike med rezultati testov branja, poslušanja in 

poslušanja ob branju za skupino učencev z disleksijo in skupino učencev brez disleksije, 

kakšna je povezanost med dečki in deklicami na vzorcu vseh vključenih učencev ter 

rezultati testov branja, poslušanja in poslušanja ob branju, kakšna je povezanost med dečki 

in deklicami z disleksijo in brez disleksije ter rezultati testov branja, poslušanja in 

poslušanja ob branju, kakšna je povezanost med količino učenčevega gledanja oddaj na 

teden v angleščini in rezultati testov branja, poslušanja in poslušanja ob branju na vzorcu 

vseh vključenih učencev, kakšna je povezanost med količino učenčevega gledanja oddaj na 

teden v angleščini in rezultati testov branja, poslušanja in poslušanja ob branju pri skupini 

učencev z disleksijo in skupini učencev brez disleksije, kakšna je povezanost med količino 

učenčevega branja na teden v angleščini in rezultati testov branja, poslušanja in poslušanja 

ob branju na vzorcu vseh vključenih učencev, kakšna je povezanost med količino 

učenčevega branja na teden v angleščini in rezultati testov branja, poslušanja in poslušanja 

ob branju pri skupini učencev z disleksijo in skupini učencev brez disleksije. Postavila sem 

osem hipotez. Vse, razen tretje hipoteze, sem potrdila.  

 

Na podlagi rezultatov raziskave sem ugotovila, da pri vseh vključenih učencih obstajajo 

statistično pomembne razlike med rezultati testov branja, poslušanja in poslušanja ob 

branju. Rezultati vzorca vseh vključenih učencev kažejo, da so v povprečju največ točk pri 

vseh štirih testih dosegli učenci z disleksijo in brez disleksije s pomočjo akomodacije 

»poslušanje + branje«. Iz tega lahko sklepam, da učencem poslušanje ob branju koristi pri 

bralnem razumevanju angleščine.  

 

Zanimalo me je, ali je poslušanje ob branju lahko akomodacija in ne zgolj modifikacija. 

Rezultati testov so pokazali, da so učenci z disleksijo pri vseh štirih testih dosegli najvišje 

povprečno število točk s pomočjo akomodacije poslušanje ob branju. Slušni medij vnosa 

torej učencem z disleksijo pomaga pri bralnem razumevanju angleščine. Skupina učencev 

brez disleksije je na splošno teste bralnega razumevanja reševala bolje kot skupina učencev 

z disleksijo, kar je pričakovano, saj učenci brez disleksije v nasprotju z učenci z disleksijo 

naj ne bi imeli težav z branjem in bralnim razumevanjem. To potrjuje tudi število 

povprečno doseženih točk pri posameznih testih bralnega razumevanja, ki kažejo, da so 

učenci brez disleksije pri večini testov najvišje povprečno število točk dosegli zgolj z 

branjem besedila. Na drugi strani pa so učenci z disleksijo pri testih bralnega razumevanja 

le na podlagi branja dosegli nižje povprečno število točk kot s pomočjo akomodacije 

poslušanje ob branju in najnižje pri testih, ki so jih reševali le na podlagi poslušanja. Iz 

rezultatov lahko povzamemo, da učencem z disleksijo zgolj branje besedila ali zgolj 

poslušanje besedila otežuje bralno razumevanje in so zato posledično pri reševanju manj 

uspešni. Poslušanje ob branju pa jim predstavlja neko dodano vrednost, ki jo lahko 

izkoristijo, da zapolnijo svoje fonološke primanjkljaje, težave s predelovanjem informacij 

ob branju in so pri bralnem razumevanju uspešnejši.  

 

Rezultati razlik med spoloma vseh vključenih učencev so pokazali, da so bile deklice pri 

testu A in testu B uspešnejše od dečkov, dečki pa so bili uspešnejši pri testu C in testu D. 
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Vendar so bile razlike med njimi majhne, zato razlike niso statistično pomembne. Hipotezo 

3 sem posledično morala ovreči.  

Pozitivni rezultati raziskave (boljše bralno razumevanje ob sočasnem branju in poslušanju) 

bi lahko bili povod za dodelitev posnetka besedila učencem z disleksijo pri nacionalnih 

preverjanjih znanja. Prav tako bi bili lahko tovrstne akomodacije učenci deležni tudi v 

okviru pouka. Rezultati posameznih testov glede na učence z disleksijo in brez disleksije, 

način reševanja ter težavnost testov po Flesh Kincaid kažejo, da učenci z disleksijo pri 

testih A, B, C in D, v povprečju dosegajo najvišje število točk s pomočjo poslušanja ob 

branju. Pri testu A se je izkazalo, da so učenci z disleksijo ob akomodaciji poslušanja ob 

branju dosegli celo višje število točk v povprečju kot učenci brez disleksije. Sicer pa so bili 

pri testu B in D glede na način reševanja testa učenci brez disleksije ravno tako kot učenci 

z disleksijo najbolj uspešni ob akomodaciji poslušanja ob branju. Po težavnosti sta sicer 

testa B in D med lažjimi, saj je njuna vrednost po Flesh-Kincaid 3,3. Testa A in C sta po 

vrednosti Flesh-Kincaid težja, saj je njuna vrednost 4,5 (A) in 4,7 (C). Vključujeta tudi 

večje število besed kot testa B in D.  

 

Rezultati kažejo, da učenci brez disleksije pri testu A in C niso bili najbolj uspešni pri 

akomodaciji poslušanje ob branju, medtem ko so učenci z disleksijo bili. Pri testu B in D 

pa so bili tako učenci z disleksijo kot učenci brez disleksije najbolj uspešni pri akomodaciji 

poslušanje ob branju. To pomeni, da je akomodacija poslušanje ob branju pri testu B in D 

koristi obema skupinama učencev, tako tistim brez disleksije kot tistim z disleksijo. Pri 

testu A in C pa akomodacija poslušanje ob branju bolje pomaga skupini učencev z 

disleksijo kot skupini učencev brez disleksije. Glede na to, da poslušanje ob branju bolj 

pripomore k višjim rezultatom  učencev z disleksijo kot učencev brez disleksije pri težjih 

testih (test A in test C) lahko rečemo, da so rezultati relavantni. Akomodacija poslušanje 

ob branju bi torej bolje koristila učencem z disleksijo kot učencem brez disleksije, kar 

pomeni, da ne spremenimo testnega konstrukta in bi lahko tovrstno akomodacijo uvedli v 

redni pouk za učence z disleksijo ter jim s tem pripomogli k boljšemu bralnemu 

razumevanju besedil pri angleščini.  

 

Ugotovitve naše raziskave se ujemajo z ugotovitvami raziskave avtorjev Hornickel, 

Zecker, Bradlow in Kraus (2012). Avtorji so dokazali, da z izboljšanjem zvočne obdelave 

zvoka, učencem z disleksijo omogočimo boljše možnosti za povezovanje med pomeni 

slišanega, kar potem povežejo s tem, kar preberejo na listu. Ravno to smo s slušnim 

medijem vnosa oziroma akomodacijo poslušanje ob branju želeli doseči tudi mi v naši 

raziskavi.  

 

Zaključujemo lahko, učenci z disleksijo lažje dekodirajo pomen besedila in uspešneje 

rešijo preizkus bralnega razumevanja, če ga berejo in poslušajo hkrati. Tudi Hansen in 

sodelavci (2005, v Kormos in Smith, 2012) menijo, da poslušanje ob branju učencem z 

disleksijo daje prednost, saj jim besedila v tem primeru ni potrebno dekodirati. 

 

Z magistrskim delom sem želela prispevati k boljšemu razumevanju procesa učenja tujih 

jezikov učencev z disleksijo in pri preverjanju njihovega  znanja angleščine. Želim dodatno 

vplivati na mišljenja učiteljev, ki ne razmišljajo široko in se držijo zgolj starih načinov 

poučevanja in ne raziskujejo novih metod in prilagoditev, ki lahko nekaterim učencem 

olajšajo razumevanje določene vsebine. Vsak posameznik ima namreč svoja šibka in 

močna področja. Kot pravi tudi Reid (2002), da je vsak posameznik z disleksijo drugačen 

in ga je tako potrebno tudi obravnavati. Zato menim, da bi si morali vsi učitelji večkrat 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Tadeja Deželan, magistrsko delo 

121 

 

prebrati naslednji citat: »Vsi smo geniji. A če sodiš ribo po njeni sposobnosti plezanja po 

drevesu, bo vse življenje živela v prepričanju, da je neumna.« Zato skušamo poiskati 

ustrezne akomodacije, ki spremenijo način, kako se učenec nekaj nauči. Tudi sama si v 

prihodnje želim vse pridobljeno znanje in ugotovitve preizkusiti in uporabiti v razredu in s 

tem vplivati na pozitiven celostni razvoj učencev.  

 

Glede na moje ugotovitve bi bilo smiselno v bodoče izpeljati nadaljnje raziskave. 

Zanimivo bi bilo preveriti, kako bi se ob daljši uporabi akomodacije poslušanja ob branju 

pri učencih z disleksijo in brez disleksije izboljšalo bralno razumevanje angleščine in 

posledično tudi njihovo splošno znanje angleščine ter njihova zaključna ocena v 

določenem šolskem letu. Predvidevam, da bi tovrstna prilagoditev različno pozitivno 

vplivala na jezikovno šibkejše in jezikovno močnejše posameznike. Menim, da bodo moje 

ugotovitve raziskave v pomoč pri uporabi različnih metod in pristopov na področju 

poučevanja tujih jezikov, saj so raziskave o akomodaciji poslušanje ob branju v svetu 

pomanjkljive, v Sloveniji pa takšnih raziskav še ni bilo.  
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9. PRILOGE 

Priloga 9.1 Anketni vprašalnik 

 

Dragi učenec/draga učenka! 

Prosim, če odgovoriš na spodnja vprašanja. Hvala. 

 

Začetnica imena in priimka: 
 

Datum rojstva: 
 

   Razred: 6. 
 

 
Spol. (obkroži)           M  Ž 

 

1. Ali si obiskoval/-a vrtec? (obkroži)   DA  NE 

2. Ali rad/-a bereš? (obkroži)   DA  NE 

3. Koliko knjig imate doma? (označi z X) 

__ 0–20 knjig  __ 10–100 knjig  __ več kot 100 knjig 

4. Ali sodeluješ pri šolski bralni znački v slovenščini? (obkroži)   DA  NE 

5. Ali sodeluješ pri šolski bralni znački v angleščini? (označi z X) DA  NE 

6. Kdaj si se začel učiti angleščino? (označi z X) 

__ vrtec     __ 1. razred   __ 2. razred    __ 3. razred    __ 4. razred  

7. Kateri je tvoj materni jezik/kateri jezik govorite doma? (označi z X) 

__ slovenščina                 __ srbščina           __ hrvaščina               __ albanščina                             

__ italijanščina                __ drugo (napiši): _____________ 

 

8. Koliko časa na teden gledaš filme, risanke, serije in druge oddaje v angleščini? (označi z 

X) 

      __ ne gledam oddaj v angleščini;   __1 uro;    __2 uri;    __3ure;    __4 ure;   __več kot 5 ur 

9. Koliko časa na teden bereš za zabavo v angleščini? (označi z X) 

      __ ne berem v angleščini;    __1 uro;     __2 uri;    __3 ure;    __4 ure;     __več kot 5 ur 

10. Končna ocena pri slovenščini v 5. razredu: (označi z X) 

      __ 1 __ 2   __ 3   __ 4   __5 

11. Končna ocena pri angleščini v 5. razredu: (označi z X) 

     __ 1 __ 2   __ 3   __ 4   __5 
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Priloga 9.2 Testi bralnega razumevanja 

 

Začetnica imena in priimka: 
 

   Datum rojstva: 
 

Razred: 6. 
 

 

NALOGA D 

 

Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. Odgovori naj bodo kratki. Glej 

primer 0, ki je že rešen. 

FLOATING SCHOOL 

There are around 2000 small islands in Sun Bay. Children from some of these islands go to 

an unusual school. It floats on the sea, so the children get to school by boat. The school 

floats on empty plastic containers and it goes up and down with the waves. Pupils can 

watch the sea through the holes in the floor.  

School begins at eight. There is no bell, the sound of the drum starts the first lesson. The 

children study English, science, history and geography. 

Vei is one of the students at this school. Her favourite school subject is geography.   

At 11 o’clock the shop boat stops in front of the school. The teachers and the children can 

buy food there. At 12 o'clock the school is over.  

In the afternoon Vei does her homework first and then she goes fishing with her parents. 

She's a good pupil and her parents are proud of her.  

 

Would you like to visit this unusual school?  
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TASK 

0.  How many islands are there in Sun Bay? 

Around 2000._____________________________________ 

1. How do the children go to school? 

________________________________________________ 

2. When does school start? 

________________________________________________ 

3.  Which musical instrument begins the first lesson? 

________________________________________________ 

4.  Which school subject does Vei like most? 

________________________________________________ 

5.  What comes to the school at eleven o'clock? 

________________________________________________ 

6.  Where does Vei go after she finishes her homework? 

________________________________________________ 

 

 6 
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Začetnica imena in priimka: 
 

     Datum rojstva: 

  

 
Razred: 

 
6. 

 

 

 

NALOGA C 

 

Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. Odgovori naj bodo kratki. Glej 

primer 0, ki je že rešen. 

MAX-IMUM TASTY 

Not many books are the result of the children’s first-grade reading homework, but the book 

Cooking With Max is. The author of the book is a boy, who was only 7 when the book was 

published.  

Young Max Nania needs to practise his writing for school. So he decides to write down some 

recipes that he and his mother make up to go along with stories they read together. The result 

of practising writing is the recipe book. One of the recipes is the Bubbles and Fish recipe. 

“This was my first recipe ever,” says Max. Great for walks or hiking, it combines Goldfish 

crackers, Cheerios, M&Ms, raisins and other tasty things. Another recipe from the book is 

called Salad on a Stick. This kind of food is absolutely delicious. You just use an Asian 

chopstick and pop on onion, broccoli and spinach leaves or any other vegetables that you like. 

You don’t have to grab your fork to eat Salad on a Stick. You just lift up the chopstick and eat 

it.  

For Max, cooking isn’t the only fun thing in his life. He likes to exercise and go outside. 

When the weather is fine he goes to the nearby park, where he enjoys playing hopscotch with 

his friends.  

Max says it’s important for kids to stick to healthy eating as much as possible. Of course, 

recipes don’t have to be all healthy. His favourite dessert, for example, combines sugar, cream 

and fresh strawberries. “It tastes like cheesecake,” he says. “Every kind of cooking can mean 

making a mess,” Max admits. But that’s not a bad thing for Max. Max’s favourite part is 

washing up in mum’s kitchen. He does that right after trying out the new recipe with his 

mum. It’s fun too because his mum is always ready to help Max. 
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TASK 

0. What’s the title of Max’s book?  

 

Cooking with Max._________________________________ 

1. Who helps Max to make up recipes?  

________________________________________________ 

2. What’s the name of Max’s first recipe?  

________________________________________________ 

3. How does Salad on a Stick taste?  

________________________________________________ 

4. Which game does Max like playing with his friends?  

________________________________________________ 

5. What fruit does Max use in his favourite dessert?  

________________________________________________ 

6. What does Max do after trying out a new recipe?  

________________________________________________ 

 

 6 
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NALOGA A 

 

Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. Odgovori naj bodo kratki. Glej 

primer 0, ki je že rešen. 

 

SANDY CAMPING 

 

Campsites in Saudi Arabia 

 

Saudi Arabia is a country in the Middle East, Asia. Saudis prefer to live in modern cities with 

houses, stores and coffee shops. When they are on holidays, many families look forward to go 

camping in the desert far from traffic, crowds, and work or school. They usually leave early in 

the morning to beat the mid-day heat. 

Saudi Arabia doesn't have campsites like America or Europe. Most campsites are a three-hour 

drive from the city where there are no highways or fast food restaurants for miles. Because 

there aren't any food stores in the desert, you have to bring everything with you in coolers. 

The camps don’t offer any swimming pools, showers, playgrounds, or hiking trails. 

 

 

 

0. Where do the Saudis put up their tents for their holidays? 

In the desert._______________________________________ 

1. How long does it take the Saudis to get to a campsite by car? 

 _______________________________________ 

2. Where do the Saudis keep their food? 

 _______________________________________ 

 

                                                               

Začetnica imena in priimka: 
 

   Datum rojstva: 
 

Razred: 6. 
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Dining in the desert 

 

A good desert breakfast includes hard-boiled eggs, peanut butter and honey sandwiches, a 

thick yoghurt, fruit, olives, and tea and milk to drink. Saudis make lunch over a fire pit 

constructed of a combination of coal and sticks. Kapsa is the national dish, and it's their 

favourite on camping trips. It's made with chicken or lamb, rice, vegetables, and special 

seasonings. Saudis also enjoy salads with their lunches. Very often, they eat a snack or a 

dessert of cheesecake or traditional honey cake in the afternoon. At around ten in the evening 

they enjoy a fine Saudi barbeque. They grill chicken and lamb and on the side they eat salad 

and a spread made with roasted eggplant and enjoy fruit drinks. 

 

3. What do the Saudis use to make a fire? 

 _______________________________________ 

4. Which meat do the Saudis put in Kapsa? 

 _______________________________________ 

 

 

Fun in the desert 

 

Children love camping. Their days are filled with games. Kids shoot marbles, slap down 

dominoes, and play card games. Everyone loves football. In the evenings, families and friends 

sit around campfires singing songs. Sometimes, grandparents tell interesting stories of the 

time when they were children. Saudi Arabia was famous for storytelling in the days before 

TV and the Internet. 

                                                     

 

5. Where in the camp do the families meet in the evening? 

 _______________________________________ 

6. What are grandparents’ stories about? 

 _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 6 
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Začetnica imena in priimka: 
 

     Datum rojstva: 
 

Razred: 6. 
 

 

NALOGA B 

 

Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. Odgovori naj bodo kratki. Glej 

primer 0, ki je že rešen. 

 

PIRATES 2011 

 

If you are interested in pirates, then you must see The Pirates of the Caribbean. Johnny Depp, 

an American actor living in France, is in the main role. His character, Jack Sparrow, didn't 

really exist. You can also read Treasure Island by Robert Louis Stevenson. The book tells the 

story of Jim, a boy who has no parents and who goes in search of treasure.  

Pirates in the past often attacked ships in the Mediterranean. Today pirates can still be found 

all over the world. Is their life hard? Yes, pirates have hard lives. They never have enough 

drinking water and fresh food on board. For that reason, pirates are often ill.  

Pirates work as a team and they are clever. They have a leader. The captain of the pirate ship 

is a fierce fighter and the men trust him. Pirates can get hurt in fights. They can lose an arm, a 

leg and even an eye. That's why hooks and wooden legs and eye patches are pirate symbols.  

Pirates wear clothes that they steal from their enemies. They wear fancy jackets. They don’t 

wear hats; they wear headscarves to protect themselves from the sun. They often wear gold 

earrings. They have comfortable trousers for working on a ship and fighting. They use a pistol 

and a sword for weapons.  

Some pirates are world famous, for example Blackbeard and Sir Francis Drake. How about 

women? Pirates don’t take women on board. They think they aren’t strong enough to work on 

ships. But some adventurous women have become pirates. The best-known were Ann Bonny 

and Mary Read. They dressed like men and so the pirates let them stay on the ship. 

(Prirejeno po: Discovery Box, oktober 2007) 

                                                          

                                             

0. Where does the main actor in The Pirates of the Caribbean live? 

In France._______________________________ 

 

1. Who is the writer of Treasure Island? 

_______________________________________ 

2. What can happen to pirates if they don’t eat fresh fruit and vegetables?  

_______________________________________ 

3. When can pirates lose an eye? 

_______________________________________ 
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4. How do pirates get their clothes? 

_______________________________________ 

5. What kind of clothes do pirates wear on their heads? 

_______________________________________ 

6. Which two famous female pirates do we know? 

_______________________________________ 

 

 

 6 
 

 

 


